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Vážení přátelé, kolegové,  
 
Zasíláme Vám další elektronický informační zpravodaj sekce Megalit. Slibujeme si od něj větší 
operativnost a živější kontakt se všemi členy KPUFO a dalšími zájemci o tuto problematiku. Pište 
svoje náměty, myšlenky i připomínky!  
 
 
Pseudomenhiry   
 
Připravujeme zásadní prohlášení k tomu, že zatímco se s velkou publicitou staví nové 
menhiry, kamenné kruhy a prokládají se nesmysly, skutečné, staré stavby se za 
naprostého nezájmu kompetentních orgánů i veřejnosti ničí.  
Prohlášení Vám zašleme k vyjádření a k diskusi. Pište Vaše názory a připomínky.   
 
 
Aktuality 

Zajeďte si pro sběratelskou kartu 

Kounov/ Kamenné řady jsou na plastových sběratelských kartách. 

Autor: Jana Elznicová, 5.11.2008 12:22 aktualizováno 
6.11.2008 10:34 
 
Sběratelská karta Autor: archiv Obce Kounov 

Obec Kounov ve spolupráci s Klubem Českých turistů 
vydala v rámci programu "Cesty ke hvězdám" novou 
sběratelskou kartu s motivem Kounovských kamenných 
řad. 

Plastové karty českého turisty jsou celostátním 
sběratelským programem turistů České republiky. Pro 
dané místo jsou originálně navrženy a prodávají se pouze 
na místě samém. V obci Kounov bude tímto místem nově 
otevřená Hospůdka u Pavla v budově sokolovny a nově 
otevřená expozice Kounovských kamenných řad v budově 
hostince U Tří lip. 

Jedná se o ucelenou číslovanou reedici se sběratelským systémem, navíc lze podle 
sběratelských karet vyplňovat turistické křížovky a jako bonus jsou na některých kartách 
zobrazeny indicie vedoucí k nalezení hodnotného pokladu. Vydávání sběratelských karet 
je celosvětovým fenoménem. 

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/rady.html  
 

FOTOGALERIE: V Nasavrkách slavili nový rok, u školy žhnuly keltské pece 

 



Chrudim/Nasavrky - Na 1. listopad připadají podle keltské tradice oslavy keltského 
nového roku Samhainu. 

http://chrudimsky.denik.cz/kultura_region/fotogalerie-v-nasavrkach-slavili-novy-rok-u-
skoly-.html  
 
INZERCE  
 
Prodej :  
 

 

Psychotronika v archeologii. Sborník materiálů ze semináře Sdružení 
badatelů v psychotronice 30.11.2004 v Plzni. (členové KPUFO - 40 Kč, 
nečlenové 50 Kč)  

 
 
 
Připomínáme: uhraďte včas čl. příspěvek a předplatné našich tiskovin:  

Čl. př. KPUFO Časopis ZAZ Časopis CP Celkem 

Řádný min. 120 Kč 190 Kč 90 Kč 400 Kč 

Řádný min. 120 Kč 190 Kč X 310 Kč 

Řádný min. 120 Kč X 90 Kč 210 Kč 

Řádný min. 120 Kč X X 120 Kč 

Bez řádného členství 200 Kč 120 Kč 320 Kč 

Bez řádného členství 200 Kč X 200 Kč 

Bez řádného členství X 120 Kč 120 Kč 

Kromě časopisů členové KPUFO dostávají Informační bulletin a sekce Megalit vydává svůj 
bulletin. Členský příspěvek KPUFO, předplatné ZAZ nebo CP lze uhradit buď na účet Klubu 
psychotroniky a UFO – ČSOB, div. Poštovní spořitelna, číslo účtu 174472622/0300. (složenku 
dostanete s dalším číslem Inf. Bulletinu, ZAZ nebo CP). Do poznámky napište své jméno.  

Lze jej také uhradit složenkou s adresou příjemce: Klub psychotroniky a UFO, o.s., Borská 19, 
320 22, Plzeň. Je lhostejné, jakou částku zašlete - ve zprávě pro příjemce uveďte, co platíte (např. 
KPUFO+ZAZ+CP). Částka předplatného ZAZ bude vydavatelství Včelka, která ZAZ vydává, 
přeúčtována.  

 
 
 

Elektronický informační zpravodaj KPUFO – Sekce Megalit k xx.10.2008) 
- interní materiál Klubu psychotroniky a UFO, o.s. Připomínky, náměty a korespondenci, vzkazy a 

inzerci zasílejte na adresu KPUFO 
Klub psychotroniky a UFO, IČO : 45334871 - Borská 19, 320 22 Plzeň * http://www.kpufo.cz * e-

mail: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz 
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 

174472622/0300. 


