
TESLA NIGHT 
 

Teslova noc

Čechtín, Třebíč 
8.7. - 10.7.2022 
Setkání přátel Nikoly Tesly na počest jeho 166. výročí narození.  Velikán 
vědy, vynálezce, nebo šarlatán? Co nám Nikola zanechal, kam nás posunul, 
jaké bylo jeho poselství? Pojďme se nabít pozitivní a volnou energií, 
zavzpomínat na předky a tvořit svou vlastní budoucnost. 

 
WWW.555.LIGHTING/TESLA-NIGHT/
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V noci z 9. na 10.7. roku 1856 se ve vesnici Smiljan narodil malý chlapec a to za 
podivuhodných okolností. Tu noc byla bouřka a blesky křížily tmavou oblohu. Byla 
to náhoda? V noci z 9. na 10.4.2021, tedy přesně 3 měsíce před 165 výročím této 
noci, zhasla všechna světla veřejného osvětlení v Brně. Bylo to těsně po prvním jarním 
novoluní. Teslova sekvence 3 - 6 - 9 se zde dá najít. Ať už je to jakkoliv, 86 let zde na 
této planetě žil člověk, který se nesmazatelně zapsal do dějin lidstva.

V pořadí druhé setkání věnované této události, je situované opět do prostor bývalého 
panského pivovaru, který zásoboval pivem široké okolí Třebíče. Byla to tehdejší 
obrovská “napájecí stanice”, díky níž mohl bohatnout nejen Třebíč, ale i okolní vesnice. 
Samotný Čechtín se stal domovem řemeslníků a hospodářů, kteří v pivovaru pracovali. 
Historie hradu, jak se mu dnes říká, sahá do dávné minulosti. Jeden z čitelných 
letopočtů na stavebním kameni ve sklepení nese rok 1648. Dnes je tento objekt 
kulturní památkou a majitelé provádějí pozvolnou a citlivou rekonstrukci po nešetrné 
devastaci v předchozím režimu. 

Prohlídka památky, muzeum svatebních šatů, ukázka dobových kostýmů, historické 
vozy, veteráni. Setkání bude také na podporu rekonstrukce hradu a zázemí, které by 
měl v blízké budoucnosti nabízet. Tak jako dříve nabíjel nejen obyvatele Čechtína, ale 
především Třebíče a celého zdejšího kraje, může dnes nabíjet jinak - energií 
spolupráce, změny k lepšímu, volnou energií a inspirací. Už jen pozitivní přístup 
majitelů a jejich nadšení se do projektu pustit je důkazem, že to i v dnešní době jde. 

Letošní setkání bude ještě více zaměřeno na vizionářské projekty a změnu 
paradigmatu. Tesla se narodil do doby, kdy lidstvo ještě nebylo připraveno přijmout 
jeho vynálezy. Dnes jsme se technologicky trochu posunuli a my se podíváme, jaké 
vynálezy máme k dispozici nyní a jak nám mohou změnit život. Za rok se jistě 
posunuly bádání výzkumných týmů a vznikly mnohé realizace. Také jsme vybrali další 
zajímavé osobnosti, které dokreslí vizionářství Nikoly Tesly svým osobitým přístupem. 
Opět se můžete těšit i na ukázky dobových šatů, muzeum svatebních šatů, možná se 
dostaneme i ke kogenerační jednotce o výkonu 22 kW domácí výroby a další 
překvapení…

Těším se na vás všechny.  
Váš

Odvezete si nezapomenutelný zážitek a dobrý pocit, že naděje nikdy neumírá a sny a 
vize se dají plnit stejně dobře, jako žaludek, nádrž, baterie a nebo láhev piva. 

Pokračujte dále na další stranu  



Další detaily k akci

Loňský ročník se vydařil a Nikola se na nás mohl 
dívat pěkně shora. Věříme, že letošní ročník bude 
ještě lepší a přinese další nové zkušenosti. Jelikož 
kapacita akce je omezena, bude tentokráte 
potřeba registrace, abychom zajistili potřebný 
servis. Na webu www.555.lighting/tesla-night 
najdete odkaz na registrační formulář a případné 
další detaily. 

Je plánován program i pro děti. Hry, zábava, zážitky. 
Udělejte si rodinný víkend, vezměte s sebou svou 
partnerku, partnera, ale i děti. Na své si přijdou opravdu 
všichni, nebude to akce jen o technice a vynálezech 
Nikoly Tesly. Propojme společně vize, nápady, zkušenosti 
a sdílejme.

Adresy hlavních míst: 
Čechtín 2, okr. Třebíč, místní název Hrad 
Svatoslav 40 (v navigaci Google 29??), okr. Třebíč

Snahu o zhmotnění akce tvoří  
předseda České společnosti pro osvětlování, pobočný spolek Brno, p.s.

Nejbližší nabíjecí stanice pro EV: Třebíč (e.on) 12km, Měřín 18km (e.on),  Výstrkov 57 
km (supercharger, e.on), Velké Meziříčí 25km (MOL).

Petr Baxant
a ještě pokračujte dále na další stranu  

http://www.555.lighting/tesla-night
http://www.555.lighting/tesla-night


Další detaily k akci

Pokud nebude stačit kapacita ubytování v 
Čechtíně, je možné využít Waldštejnovo zátiší. 
Tato vila, zámeček se nachází ve vedlejší vesnici 
Svatoslav a dříve patřila k panskému pivovaru. 
Zde je možné si zarezervovat luxusní ubytování. 
Ideální pro rodiny s dětmi, krásné pokoje, zázemí, 
pokud chcete mít svůj komfort a pohodlí. 

Více: https://penzion-waldsteinovo-zatisi.penzion.cz

Hlavní ubytování je plánováno přímo na hradě a jeho venkovních a vnitřních částech. 
Počet postelových lůžek je omezen, budou k dispozici největším podporovatelům 
akce a přednostně účinkujícím podle jejich požadavku. Na sýpce bude prostor pro 
společné ležení na karimatkách, lehátkách, co si kdo doveze. Prostor pro stany bude v 
lokalitě dvoru a za sýpkou, podle toho, jak se stihne nachystat podloží. Opět plocha 
na stany je omezena a je potřeba předem hlásit.  

Jídlo bude vegetariánské v souladu s myšlenkami Nikoly Tesly, který vegetariánství 
viděl jako jeden z hlavních bodů záchrany lidstva. Věříme, že to ty tři dny vydrží všichni 
a že společně podpoříme myšlenku humanity a práv zvířat na důstojný život. Tuto 
informaci uvádíme jak pro motivaci, tak pro ty, kteří by mohli být zklamáni, že 
nedostali svou porci masa. Nebudeme samozřejmě nikoho vylučovat, ale pokud 
někdo tyto potřeby má, musí si zajistit jídlo sám a na vlastní náklady. 

Je vhodné vzít si plavky - v obci je koupaliště. Dále pak karimatky - na některá vystoupení 
by to mohlo být prima pro relaxační poležení.

Hlavní kontaktní osoby 
ubytování, jídlo: Hana Procházková, tel. +420 601 593 058 , prora@prora.cz 

program, organizace: Petr Baxant, tel. + 420 777 755 704, petr@gardenman.cz

Nejbližší veřejná nabíjecí stanice pro EV: Třebíč (e.on) 12km, Měřín 18km (e.on),  
Výstrkov 57 km (supercharger, e.on), Velké Meziříčí 25km (MOL).

a ještě pokračujte dále na další stranu  

Elektromobilům bude věnována zvláštní pozornost - Tesly budou a ukáží co umí 
elektřina na kolečkách. Sice ještě mají baterie a motory řízené složitou elektronikou, 
ale přes elektřinu vede cesta čisté mobilitě a volné energii. Jednou budeme jezdit 
jako to kdysi Nikola demonstroval na automobilu Pierce-Arrow v létě roku 1931.



Program nezávazně a otevřeně

Pátek 8.7.2022 
15:55 - zahájení + představení se navzájem
16:30 - stavba geodomu + výklad
18:00 - 19:00 večeře
19:00 - divadlo a potom hudební workshop s 
LUBOŠEM do pozdních hodin :-)

Sobota 9.7.2022 
8:00 - 9:30 snídaně
9:30 - 11:00 přednáška
11:00 - 12:00 přednáška
12:00 - 14:00 oběd
14:00 - 15:30 přednáška
15:30 - 17:00 přednáška
17:00 - 17:30 živý obraz za naprostého ticha :-)
17:30 - 19:00 večeře
19:00 - ladění časoprostoru pomocí gongů
od 9:30 - 17:00 bude o děti postaráno :-)

Neděle 10.7.2022 
Ranní dopoledne, které necháme organizovat děti
12:00 - 13:30 oběd
13:30 - demontáž geodomu
14:47 - oficiální konec akce

Na místo bude možné přijíždět prakticky celý pátek 
od rána a případně pomoci s organizací a 
doprovodnými pracemi. 

Témata neuvedená v programu budou diskutována 
buď v individuálních skupinkách a nebo podle zájmu 
v rámci celkového programu výměnou za 
plánovanou přednášku.

a ještě pokračujte dále na další stranu  



Obsahové ochutnávky aneb vizionáři dneška

Jan Rak 
Jaderný a kvantový fyzik, profesor na finské 
univerzitě ve Jyvaskyle, mnohaletý pracovník na 
projektech na největším urychlovači částic na světě 
ve švýcarském CERNu. V letech 1989-1992 
pracoval v Ústavu Jaderného Výzkumu v Dubně u 
Moskvy. Jeho koníčkem je spojovat vědu s filozofií, 
diskutovat vědomě o vědomí. Jak je to s rovnicemi a 
teoriemi? Jaká je realita a jak ji ovlivňovat? Co je to 
kvantová mechanika? Kde končí možnosti dnešní 
fyziky? A jak se posunul výzkum Teslových vynálezů 
za poslední rok? Objevíme nové možnosti fyziky?

Diana Siswartonová 
Vodní víla, která plave životem s neuvěřitelnou 
energií a vědomím. Své putování za vědou spojila s 
vodou a jejími nefyzikálními vlastnostmi. Diana 
spojuje lidi, přináší pocit klidu a míru a dává  světu 
informace, které našla u velkých vědců i mystiků. 
Setkala se ve svém životě s mnoha vědeckými 
kapacitami a stále hledá další možnosti, jak lidem 
zprostředkovat toto vyšší vědomí. Voda jako 
informační technologie se nabízí jako cesta.

Petr Baxant 
Pracuje na VUT v Brně jako vědecko-výzkumný 
pracovník. Z jeho práce vzešel jasový analyzátor 
LDA-LumiDISP, který nyní testuje se svým týmem v 
rámci omezování světelného znečištění. Zajímá se 
přírodní zahrady, permakulturu, přírodní stavitelství, 
ale i volnou energii, obnovitelné zdroje energie, 
čistou mobilitu. Nezávislost, soběstačnost, 
udržitelnost, spolupráce…. jak se žije na zahradě a 
jak využívat moderní technologie? Kdyby nevyšel 
čas, tak něco najdete na www.violka.info.

V oblasti světelné techniky vám vysvětlí, jak svítit ve 
dne a jak v noci? Proč nám může světlo škodit a 
naopak velmi pomáhat. Jako docent přednáší 
světelnou techniku na univerzitě a účastní se 
mezinárodních konferencí, kde se světelná technika 
řeší. Není světlo jako světlo a jelikož Hynek 
Medřický letos účast na akci nemohl přislíbit, Petr 
bude tlumočit Hynkovi vize a myšlenky o zdravém a 
šetrném světle ve dne i noci.



Obsahové ochutnávky aneb vizionáři dneška

Pavol Nemeš 
Vynálezca a autor knihy "Rovnica sveta". Úspešne 
realizoval zostrojenie funkčného zariadenia, ktoré 
pracuje s účinnosťou vyššou ako 1 na ktoré získal 
patent. Ním zostrojené zariadenie v praxi dokazuje, 
že odstredivá sila, ktorú považuje fyzika za fiktívnu 
silu je reálnou a že ju dokážeme veľmi efektívne 
využívať ako zdroj čistej energie. Funkčný prototyp 
jeho zariadenia prinesie so sebou.  
https://nova-generacia-kompresorov.webnode.sk/

František Havlíček 
Za Františka hovoří jeho činy a on nám představí 
svůj aktuální projekt - zahradu živlů. Nechte se 
unášet inspirací unikátním dílem, které se rozvíjí v 
srdci Krkonoš a kde lze zažít opravdové “wau” 
efekty. www.zahradazivlu.cz

Víťa Sekerka 
“Věřím, že nejlepší společnosti dosáhneme, když se 
každý postavíme do vlastní síly a schopnosti. Pojďte 
uchopit tu svou SÍLU a tak společně Zdokonalovat 
Životní Prostor”. 
Víťa nám ukáže své dovednosti při stavbě 
GEODOMU a seznámí vzdělávacím centrem 
KALIMETA. www.kalimeta.cz

Jan Rosenberg 
Nové technologie úpravy vody, nové materiály, 
zázraky vědy a nebo realita? Co vše dnes 
dovedeme vyrobit a běžně to nekoupíte v obchodě? 
Honza má řadu informací, které by samy o sobě 
vydaly na zvláštní konferenci. S těmi nejdůležitějšími 
nás seznámí.

Další hosty berte jako překvapení, ještě jich pár 
máme v zásobě.

https://nova-generacia-kompresorov.webnode.sk/
http://www.zahradazivlu.cz
https://nova-generacia-kompresorov.webnode.sk/
http://www.zahradazivlu.cz
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