
 

     
3. společné setkání nadšenců a příznivců 

Bosny, Srbska, Makedonie, České republiky  
a ENERGIESRDCE!!  

 

 

Srdečně Vás všechny zdravím a zvu na další setkání!!! Vítaný je úplně každý,                       
kdo se o této akci dozví a bude mít čas a chuť strávit pohodové chvilky s námi se všemi. 
Zažijeme opět nádherný den s lidmi naladěnými na stejné pozitivní vlně a letos navíc                            
i se dvěma zajímavými hosty. Oproti loňsku nic tajit nebudu a rád Vám je představím:  
 
Petr Tichý – optimistický vrcholový sportovec žijící už 2,5 roku ze vzduchu  (prány).  
Uslyšíme opravdu zajímavý příběh a osobní zkušenosti člověka, který se s námi se všemi 
informativně podělí o tomto daru, jak sám svou specifickou životní příležitost nazývá. 
Pokud jste o breathariánství ještě neslyšeli, budete asi hodně překvapeni.  
 
Hana Sar Blochová – odvážná badatelka a spisovatelka odkrývající existenci pradávných 
zaniklých vyspělých civilizací nejen na území České republiky. Dozvíme se spoustu 
zajímavostí nejen o místě samostném, kde se všichni sejdeme, ale zazní i mnoho       
dalších a opravdu výjimečných informací o naší vlasti, která byla osídlována již od…                      
Nechte se prosím překvapit!!!   Více informací ZDE  
 

Aktualizováno!  
Detaily upřesněny… 

http://sar-blochova.cz/sekce/prednasky/


 

 
 
Kdy?  Neděle 19. srpna 2018, v 9:30 hodin. 
 

Kde? Zřícenina hradu Starý Jičín. Zde nasajeme energii tohoto historického místa                
a taktéž i výtvoru nějaké pradávné vyspělé civilizace.   
 
Parkování v obci Starý Jičín je možné všude tam, kde není zákaz stání či nebudete bránit 
výjezdu či vjezdu nějakého dalšího účastníka, případně domorodce na jeho soukromý 
pozemek. U níže zmíněných a nafocených parkovacích ploch lze po dobu akce parkovat 
při dodržení všech výše zmíněných zásad. Prosím berte ohled na ostatní, bude nás 
hodně a aut tím pádem také. Děkuji už nyní za pochopení a určitý způsob spolupráce. 
 
Občerstvení na hradu bývá velmi omezené. Proto jej na mé přání a po domluvě                   
s kastelánem bude zajišťovat cateringová agentura. Potřebujeme však znát přibližný 
počet lidí. Dejte mi prosím včas vědět, nejpozději do pondělí . srpna včetně,                                   
jestli a v jakém počtu se tohoto setkání zúčastníte. Děkuji Vám!  
 
 

PROGRAM SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ: 
 

   9:  … doporučený čas příjezdu do obce Starý Jičín a pro pohodové zaparkování          
                  na některém z parkovišť. Poté pěší přesun k zřícenině hradu -20 minut). 
                  Kostel, který se nachází pod hradem, je výborným strategickým místem  
                  pro orientaci. Odtud směřují nahoru  cesty: asfaltová a po několika desítkách  
                  metrů i cesta lesem. Obě Vás dovedou až na místo konání tohoto setkání. 
                  ! Kvůli zákazu vjezdu NENÍ možné jet autem až nahoru k hradu. 
                  Prosím o 100% respekt tohoto pravidla. Věřím Vám a zároveň děkuji. 
 

   9:  … sraz na nejhornějším nádvoří hradu, mezi hradbami -> panoramata tohoto PDF. 
                  Hlavní program se bude odehrávat zde. Vemte si prosím s sebou cokoliv  
                  na sezení přímo na zemi tráva, drobné kamínky . Přestože toto prostranství  
                  je rozsáhlé, prosím o obsazení jen nutného místa (ne deka 2x2m pro 1 osobu)   
                  kvůli dobrému výhledu a poslechu obou hostů i pro další účastníky. Čím blíže  
                  u sebe budeme, tím více společné a srdečné energie můžeme vytvořit!  
                   
10:00 … zahájení . společného setkání nadšenců a příznivců Bosny, Srbska, Makedonie,  
                 České republiky a ENERGIESRDCE 
 

10:30 – 11:30 … Petr Tichý 
 

11:45 – 13:45 … občerstvení pro Ty z Vás, koho téma breathariánství nezaujalo…    
 

14:00 – :  … Hana Sar Blochová 
 

16:30 – ?????? … volný program; možnost společného posezení, sdílení, debaty atd. 

https://www.hradstaryjicin.cz/


 

Starý Jičín 
 
 

 
 

Strategické body: 
 

1 … sjezd z rychlostní cesty Hranice na Moravě < – > Nový Jičín 
2 … místní komunikace 
3 … restaurace a hotel Zámeček; parkování pouze pro jejich hosty 
4 … kostel 
5 … cesta k hradní zřícenině 
 
 

Parkoviště: 
 

P1 … u motorestu 
P2 a P3 … u pálenice u restaurace Zámeček odbočte vlevo a jeďte dolů ;  
P4 a P5 … u fy MB NÁBYTEK a MB DOMUS soukromý pozemek; příjezd okolo pálenice  
                     nebo z místní komunikace); parkovací místo je však nutné v neděli opustit 
P6 a P7 … obecní náměstí 
P8 … pod hřbitovem; z náměstí odbočte směr Jeseník nad Odrou či Hůrka 

 
Míst k parkování je dost. Parkujte prosím tak, aby se na určitém parkovišti vešlo              
co nejvíce aut. Někde bude lepší a efektivnější parkovat kolmě než podélně atd.                  
Na P1 vytvoříte i více řad s auty tak, aby každé z nich mohlo odjet. Vy si poradíte. Vím to. 
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Nikde na Hradu není možné nocovat. Prosím i o tento respekt a dodržení hradního řádu. 
Taktéž prosím o dodržování určité míry klidu a tichosti během přednášek.                           
Ani jedna z nich není povinná, je možné se kdykoliv vzdálit či strávit čas kdekoliv jinde.                
Nic není a nebude povinné, tak jak jste u mne už zvyklí.  
Taktéž prosím o úctu a trpělivost během času pro občerstvení, všichni budeme 
obslouženi. Veškeré jídlo a pití si hradí každý sám ihned na místě. Děkuji Vám. 
 
 
Protože máte rádi překvapení a já je moc rád vymýšlím, tak i na tomto setkání                   
se jich dočkáte. Jedno naznačím, ale neprozradím. Pro každého z Vás bude na hradu 
připraven jeden malý dárek. Speciální. Ode mne. Nebude náhoda, jaký na koho zrovna 
vyjde, protože co? Náhody NEEXISTUJÍÍÍÍÍÍÍ…   
 
Na setkání s Vámi se všemi se už nyní moc těším! Bude to kouzelný den. Počasí je taktéž 
domluveno, bude opět nádherně. Mějte se krásně! 
 
Rád Vám odpovím na případné možné dotazy. Prosím volejte nebo pište. Děkuji. 
 
 
 

 

 

Radek Kubla 
+420 608 424 425 

info@energiesrdce.cz 
www.energiesrdce.cz 
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