
Kamenné koule a další energetická místa                                                      

v krajině slezských Beskyd 
  
 
 

Poznejte s námi nejen unikátní fenomén 
kamenných koulí z pohledu geologie i krajinné 
energie, ale i další energetická místa 
severovýchodních Beskyd. Přednášky, meditace, 
práce s energiemi v krajině. Individuální i 
skupinové práce a přístup. Uskutečníme tři pěší 
výlety v délce asi 3 až 6 kilometrů s asi 
stopadesátimetrovým převýšením.  

 
 Program: 
 čtvrtek: příjezd mezi 13:00 – max. 15:00h, ubytování, výstup na Malou Kyčeru (celkem cca. 

3km, 100m převýšení), pokud počasí dovolí – večeře, bubnování a přednáška o okolí venku u ohně 
na Kyčeře. V opačném případě v chalupě.  

 pátek: od 7:00h ranní cvičení – meditace (dobrovolné), celodenní program Gírová, Diablovy 
mlyny, studánka Gírová, a dle času i něco navíc  (cca 5km/150m převýšení) Večer 
přednáška „Kamenné koule ve světě i u nás“, případně sdílení a diskuze. 

 sobota:  od 7:00h ranní cvičení-meditace, snídaně, celodenní program: kamenné koule 
Megoňky, Hrčava - studánka + trojmezí, případně nejvýchodnější bod ČR, (cca 6km 
celkem, cca 100m převýšení) večer: seminář – host, případně oheň a bubnování.  

 neděle: od 7:00h ranní cvičení-meditace,  dopoledne: skála Lomná, pěšky cca 4km/100m 
převýšení. Návrat na penzion na oběd. Ukončení : cca.  14:00 h, dle situace a událostí ☺ 

 
Ubytování: Penzion Rzehaczek a přilehlé roubenky, Dolní Lomná 309 

Doprava: vlastní, z Prahy možno po dohodě omezeně zajistit. (poskládat posádky) ☺ 

Strava:  vegetariánská i normální, jídelníček bude upřesněn. 
V ceně: ubytování tří a čtyřlůžkové pěkné pokoje, plná penze, lektorné. Individuální požadavky je třeba 
konzultovat (Petr 604 475 844).  
 
Je třeba se přihlásit telefonicky nebo e-mailem: info@putujici.cz, nebo pet.brzo@seznam.cz ,  
Telefon: 604 475 844   
 

Záloha ve výši 2 800.-Kč do 30.6.2023, doplatek 1 400.-Kč do 14.8.2023 
na č.ú: 2313963018/3030    označená Beskydy 

 
Změna programu možná (dle počasí).   

Omezená kapacita, cca 40 lidí (včetně lektorů).                                        www.putujici.cz       

Zveme vás na 4 dny s Putujícími 

14 - 17. září  2023 
4 200.- Kč 
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