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TESLA NIGHT
Teslova noc

Čechtín, Třebíč
9.7. 14:47 - 15:55 10.7.
Setkání přátel Nikoly Tesly na počest jeho 165. 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.

555.LIGHTING/TESLA-NIGHT/

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
novoluním. 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.
Setkání věnované této události je situované do prostor bývalého panského pivovaru,
který zásoboval pivem široké okolí Třebíče. Byla to tehdejší obrovská napájecí stanice,
díky níž bohatnul 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 národní kulturní památkou a majitelé
provádějí pozvolnou, ale rozsáhlou 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.
(Nejen) pro elektromobilisty - testování nabíjecích možností přímo na hradě a okolí aneb najdi si svou nabíječku. Spanilá jízda na nejlepší účinnost - čas/spotřeba,
prezentace života a díla velikána Nikoly Tesly, přínos dnešních vizionářů, včetně Elona
Muska a jeho Tesly, měření nočního osvětlení a jeho analýza pomocí moderních
technologií (LDA-LumiDISP), prezentace dobových šatů a oděvů, muzeum svatebních
šatů, prezentace možné nabíjecí infrastruktury včetně ukázky detailů kogenerační
jednotky o výkonu 22 kW domácí výroby a další překvapení…
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.
Těším se na vás všechny.
Váš

Pokračujte dále na další stranu

Další detaily k akci
Spolupráci nabídnuli provozovatelé Waldštejnova
zátiší. Tato vila, zámeček se nachází ve vedlejší
vesnici Svatoslav a dříve patřila k panskému
pivovaru. Zde je možné si zarezervovat ubytování.
Ideální pro rodiny s dětmi, krásné pokoje, zázemí.
Více
https://penzion-waldsteinovo-zatisi.penzion.cz

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.

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

Nejbližší nabíjecí stanice pro EV: Třebíč (e.on) 12km, Měřín 18km (e.on), Výstrkov 57
km (supercharger, e.on), Velké Meziříčí 25km (MOL).
Snahu o zhmotnění akce tvoří
předseda České společnosti pro osvětlování, pobočný spolek Brno, p.s.

Petr Baxant
a ještě pokračujte dále na další stranu

Program nezávazně a otevřeně
Pátek 9.7.2021
14.47 - zahájení + občerstvení
16.00 - hra pro děti ,,Po stopách Nikoly". Pro dámy
prohlídka sbírky svatebních šatů
16.15 - přednáška Nikola Tesla
17.45 - přednáška Světlo a Tesla
19.50 - zapálení ohně, volná diskuze o volné energii
22.00 - měření světla v noci, noční jízdy EV na
účinnost

Sobota 10.7.2021
9.00 - prohlídka areálu hradu
10.30 - přednáška sluneční energie, kogenerace,
elektromobilita, aneb jak se nabít energií
12.00 - oběd
13.30 - Teslův přínos pro lidstvo, největší vynálezy
15.55 - oficiální ukončení akce

Neoficiální části
Na místo bude možné přijíždět prakticky celý pátek
od rána a případně pomoci s organizací a
doprovodnými pracemi. Po oficiálním skončení akce
bude opět možné pokračovat ve volném programu,
využít ubytování na Valdštejnové zátiší popř. v
jiných lokalitách, uspořádat další přednášky,
prohlídky, hry.
Témata neuvedená v programu budou diskutována
buď v individuálních skupinkách a nebo podle zájmu
v rámci celkového programu výměnou za
plánovanou přednášku. Nikola Tesla se mimo jiné
zabýval i frekvenční léčbou nemocí, která je dnes
součástí tzv. kvantové medicíny. Frekvenční pole
ovlivňují vlastnosti vody a tyto jevy zkoumal např.
Viktor Schauberger. Kde jsou skutečné hranice
fyziky? Jak je lze překročit a jak lze využít vlastního
vědomí při tvorbě reality?
Staňme se pány svého života!

