
 

přednášky ◦ prezentace ◦ školení ◦ semináře ◦ kurzy ◦ workshopy
svatby ◦ oslavy ◦ setkání ◦ gurmánské speciality ◦ akce pro děti
živé hudební produkce ◦ koncerty ◦ festivaly ◦ divadelní scéna

profesionální zvuková a světelná aparatura ◦ vyhlídková terasa s květem života

www.KALIMETA.cz

velký otevřený krb ◦ večerní pohoda při svíčkách ◦ dětský koutek
meditace pod širým nebem ◦ uzdravování hudbou ◦ láskyplní lidé

úžasná silná ženská energie zářícího novodobého hudebního chrámu 
krásné procházky v přírodní rezervaci Údolí soutoku řek Oslavy a Chvojnice

KRUHOVÝ HOTEL A HUDEBNÍ RESTAURACE
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KALIMETA
7. listopadu roku 2014, po devíti měsících fantastické a radostné tvůrčí práce, byla dokončena unikátní kruhová 
stavba hotelu a hudební restaurace KALIMETA – centrum vzdělávání a relaxace.

 

 
Srdcem kruhového hotelu je akusticky skvěle upravený vytlumený prostor hudební restaurace s velkým otevřeným 
krbem  a  sál  vybavený  špičkovou  profesionální  digitální  zvukovou  aparaturou  L-ACOUSTICS,  scénickým 
divadelním osvětlením, video projekcí, prezentační technikou a pódiem.

UNIKÁTNÍ KRUHOVÁ STAVBA HOTELU KALIMETA
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Kruhová  stavba,  reflektující  světové  strany  dle  magnetických  pólů  Matky  Země,  inspirovaná  řeckou  hudbou 
současného hudebního skladatele  YANNI i  egyptskou posvátnou geometrií  s  prvky Feng Šuej,  je  umístěna na 
energeticky  významném  místě  nad  obcí  KUROSLEPY  (okr.  Třebíč,  kraj  Vysočina)  obklopena  lesy  přírodní 
rezervace Údolí soutoku řek Oslavy a Chvojnice.

Vítáme všechny dobré lidi,  kteří  se chtějí  vzdělávat,  sdílet a předávat znalosti  a zkušenosti,  realizovat školení, 
semináře, workshopy, koncerty, muzikály, festivaly, hudební produkce a projekty, kurzy a prezentace. 

Citlivá bytost bezpodmínečné lásky otvírající srdce i vědomí cítí energetickou jedinečnost tohoto záměru a je si 
vědoma přesného načasování postavení tohoto novodobého chrámu.

Kruhová  stavba  KALIMETA  o  průměru  21  metrů  vyzařuje  krásné  čisté  jinové  (ženské)  pozitivní  energie 
započatého  nového  precesního  cyklu  nastupující  matriarchální  doby,  usnadňuje  a  pomáhá  přechod  do  vyšších 
vibračních rovin a frekvencí, otevírá vědomí.

Hudební  projekty,  koncerty,  workshopy,  semináře  a  meditace  se  konají  uvnitř  tohoto  novodobého  hudebního 
chrámu, a také pod širým nebem na prostorné kruhové vyhlídkové terase umístěné na střeše stavby.  Novodobý 
hudební chrám KALIMETA rozeznívá všechny duše a srdce bytostí uvnitř stavby a vyzařuje hudební frekvence do 
celého Universa.

KALIMETA svojí energií,  hudebními vibracemi a bezpodmínečnou láskou, léčí  všechny bytosti na planetě  naší 
Matky Země i ve vesmíru. S pokorou a úctou za tuto pomoc mnohokrát děkujeme a Vážíme si jí.

Nechť chrám KALIMETA zesiluje Vaši krásnou vědomou energii do mřížky Květu Života kolem Matky Země.

 

ČISTÁ JINOVÁ ENERGIE ZÁŘÍCÍ Z CHRÁMU NOVÉ DOBY
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KRUHOVÝ HOTEL KALIMETA
Ticho, klid, příjemná atmosféra, pohodlí a zejména nerušený a kvalitní spánek, to jsou synonyma pro ubytování 
v unikátní stavbě kruhového hotelu KALIMETA.

Vybavení pokojů

Masivní bukové postele  
ošetřené přírodními oleji s 
dřevěnými lamelovými rošty

Špičkové zdravotní matrace
vysoké  18  cm  s  bambusovými  a 
stříbrnými  vlákny,  antibakteriální 
provedení,  schváleno  nejvyšší 
světovou zdravotnickou certifikační 
autoritou  -  matrace  mají  certifikát: 
“Zdravotní  produkt  1.  kategorie”, 
ekologický  přírodní  produkt 
světového  lídra  zdravého  spaní 
italské společnosti Magniflex

Prodloužené přikrývky
nejjemnější  antibakteriální bavlněné 
saténové  povlečení  pro  Vaše 
maximální pohodlí a klidný spánek

Pokoje pro práci i relaxaci
pracovní  stůl  a  židle  na  každém 
pokoji , wifi free, španělské obklady 
Pamesa,  blackout  závěsy,  každý 
pokoj  má  plnohodnotnou  třetí 
postel 

“PŘÍJEMNÝ A KVALITNÍ SPÁNEK V KLIDNÉM A TICHÉM PROSTŘEDÍ”

Udělejte si radost a dopřejte 
si nezapomenutelné zážitky
zpěv ptáků,  úžasný  výhled do lesů,  
meditace na kruhové střeše s Květem 
Života, pozorování východů a západů 
slunce  a  noční  oblohy  plné  hvězd 
s minimem světelného smogu,
romantický poslech krásné hudby v kruhovém hudebním sále při svíčkách a plápolajícím ohni ve velkém otevřeném krbu.
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SETKÁNÍ ◦ SEMINÁŘE ◦ PREZENTACE ◦ PŘEDNÁŠKY
KALIMETA poskytuje komplexní služby klientům pořádajícím přátelská setkání, přednášky, presentace, školení, 
semináře, kurzy, workshopy a další aktivity. Setkání lze uskutečnit v uzavřeném konferenčním sále, který je možné 
odstraněním  mobilní  stěny  propojit  s  restaurací  a  vytvořit  tak  velký  netradiční  kruhový  prezentační  prostor. 
Pódium ve tvaru vesica piscis je k dispozici  v sále i  v  restauraci.  Výjimečným místem pro konání zajímavých 
seminářů,  kurzů,  workshopů  a  meditací  je  kruhová  střešní  terasa  hotelu  KALIMETA s  velkým  mramorový 
křišťálovým obrazcem dle posvátné geometrie a numerologie Květem Života - Flower of Life.

Vybavení konferenčního sálu:

✓ profesionální scénické ozvučení
✓ bezdrátové mikrofony
✓ video projekce - rozměrné plátno šíře 320 cm
✓ LCD LED display 60” 
✓ scénické divadelní osvětlení 
✓ internet, wifi free, PC MAC, flipchart
✓ pódium

“JEDINEČNÉ SEMINÁŘE V UNIKÁTNÍM PROSTORU”

Kapacita centra KALIMETA:                           hostů

✓ ubytování v hotelu   60
✓ konferenční sál   80
✓ velký kruhový konferenční sál 150
✓ kruhová venkovní vyhlídková terasa   60 
✓ hudební restaurace s otevřeným  

krbem a dětským koutkem                      70 (150)
✓ venkovní zahrádka s dětským hřištěm             60

Podle Vašich přání Vám zajistíme kompletní cateringový a technický servis. Coffee break, teplé a studené mísy, 
snídaně, obědy, večeře, obsluhu, zvukaře…

Relaxujte na kruhové střeše s Květem Života. Rádi Vám zajistíme kvalitní živou hudební produkci na pódiu 
v našem kruhovém hudebním sále. Kvalitní spánek a klidný odpočinek Vám nabízí luxusně zařízené dvou a 
třílůžkové pokoje. 
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KRUHOVÁ HUDEBNÍ RESTAURACE
Centrum  KALIMETA nabízí  akusticky  skvěle  vytlumený  divadelní  sál  s  profesionální  digitální  technikou  i 
obsluhou.  Sál  je  určen  pro  živé  hudební  produkce,  koncerty,  festivaly,  divadelní  vystoupení,  akce  pro  děti, 
muzikantské  workshopy  či  semináře,  soustředění  sborů,  orchestrů  a   kapel,  a  nebo  pro  uzavřené  skupiny 
posluchačů. Přijďte si poslechnout Vaši oblíbenou muziku či koncert na kvalitní aparatuře v akusticky úžasném 
prostoru. Umíte hrát a zpívat? Chcete si zahrát na světově uznávanou kvalitní zvukovou aparaturu v akusticky 
perfektním studiovém prostředí? Přijďte, hrajte, zpívejte!

Vybavení akusticky skvěle vytlumeného sálu KALIMETA:

✓ kompletní profesionální digitální ozvučení L-ACOUSTICS

✓ 4x 12XT (FOH), 4x SB18 (FOH), 4x 8XT (MONITOR)

✓ 4x digitální 4 kanálový zesilovač 1800W/4, 32bit SHARC DSP

✓ mixpult SoundCraft Expresion III, 32 vstupů

✓ bezdrátové mikrofony Shure, Audix, AKG, Sennheiser
✓ scénické divadelní osvětlení, mix pultu, 24 ks FHR 500

✓ HD video projektor PANASONIC 5500 AnsiL, plátno šíře 320 cm

✓ LED panel 60”, tablety APPLE iPAD Air, pc MacBook Pro

“SKVĚLÉ ZÁŽITKY Z KVALITNÍCH HUDEBNÍCH PRODUKCÍ”
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KALIMETA & STEINWAY

KRUHOVÁ TERASA  &  KVĚT ŽIVOTA

 

Krásné večerní koncerty v unikátní kruhové stavbě novodobého hudebního chrámu

V  budově  Slunce  novodobého  hudebního  chrámu  KALIMETA je  akusticky  skvělý  hudební  sál  vybavený 
světelnou a zvukovou studiovou technikou, ve které se nachází unikátní koncertní křídlo STEINWAY & SONS 
limitované série Sunburst Collection. 

“TICHÉ A KLIDNÉ PROSTŘEDÍ ◦ ODPOČÍVEJTE A RELAXUJTE”

Korunou hlavní budovy Slunce centra KALIMETA je venkovní kruhová vyhlídková terasa o průměru 14 metrů. 
Z křišťálu a mramoru na ní září základní symbol posvátné geometrie KVĚT ŽIVOTA, jehož rozměry reflektují 
aktuální  numerologii.  Prožijte  zde  krásné  chvíle  při  pozorování  noční  oblohy,  východů  a  západů  slunce, 
meditacích, cvičeních a odpočívání. Oslava, svatební obřad nebo narozeninová párty pod širým nebem se stane 
Vaším nezapomenutelným zážitkem. Na terase jsou dvě výdejní cateringová místa, příjemné ozvučení.
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FANTASTICKÁ GASTRONOMIE
Profesionálně vybavená kuchyně nám umožňuje vaření dle nejnovějších a nejmodernějších standardů, zejména pak 
zdravých a šetrně  upravovaných jídel připravovaných s  láskou z kvalitních, zdravých přírodních surovin čistě 
rostlinného původu (100% VEGAN). Těšte se na jedinečné gastronomické zážitky.  Přijďte, ochutnejte, relaxujte. 
Přejeme Vám dobrou chuť.

KRUHOVÝ HOTEL A HUDEBNÍ RESTAURACE
Hotel KALIMETA ◦ Kuroslepy 96 ◦ 675 75 KUROSLEPY ◦ okres Třebíč ◦ kraj Vysočina 

+420 602 100 108 ◦ kalimeta@kalimeta.cz ◦ www.KALIMETA.cz

www.KALIMETA.cz

Dostupnost: Velká Bíteš (D1) 18 km, Praha 188 km, Brno 40 km, Třebíč 30 km, Náměšť nad Oslavou 8 km 

mailto:kalimeta@kalimeta.cz
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