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Vážení přátelé, kolegové,  
 
Vítám Vás v novém roce a doufám, že se nadále budeme setkávat při řešení otázek sekce Megalit. 
Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!  
 
Úkoly sekce  
 
Připravují se materiály a řešení projektu lapidaria megalitů na místě bývalých řad u Klučku.  
 
Na náš podnět se uskuteční zaměření kounovských, nečemických řad a Klučku do 
jednoho bodu v obci Lipno v rámci diplomové práce na Katedře matematiky ZČU v Plzni.   
 
 
Aktuality 
 

Stonehenge mohl 
sloužit pro starověké 
techno party 
Zvětšit obrázek 
Stonehenge foto: archiv, 
Právo  
Stonehenge, komplex 
kamenných kruhů na 
Salisburské pláni v jižní 
Anglii, by byl podle 
odborníků na akustiku 
ideální místo pro techno 
party a zejména trance 
by v jeho středu zněl 
výborně. Jeho akustické 
vlastnosti jsou podle 
univerzitního profesora 
Ruperta Tilla opravdu 
výjimečné. 

6. 1. 2009 15:48 - LONDÝN  
Profesor Till se dokonce neostýchá tvrdit, že byl Stonehenge postavený jako centrum 
prehistorické taneční zábavy. Podle Tillových experimentů je 5 000 let starý kamenný 
kruh ideální pro poslouchání elektronické taneční hudby. 
Rupert Till je na univerzitě v Huddersfieldu zaměstnán jako expert na zvukové 
technologie. Podle jeho tvrzení tvoří kamenný kruh výborné akustické podmínky pro 
opakované rytmy, kterými se vyznačuje právě techno hudba a její odnože. Profesor to 
uvedl pro deník Sun.  
Till otestoval hudební efekty Stonehenge na počítačovém modelu a poté i na betonové 
replice, která je postavená ve státě Washington v USA. Právě z těchto dvou pokusů došel 
k tvrzení, že starověcí Britové vytvarovali kameny tak, aby vytvářely speciální zvuky. 
Stonehenge rezonuje  
"Výsledky testů byly velmi zajímavé. Kameny jsou všechny natočené tak, aby odrážely 
zvuk tím nejideálnějším způsobem," uvedl profesor, jehož vedlejší povolání je dýdžej. 
"Podařilo se nám reprodukovat zvuky lidí mluvících či tleskajících uprostřed Stonehenge 
přesně v tom provedení, jak to znělo před pěti tisíci let. Je jasné, že Stonehenge má 
velmi netypickou akustiku. Celé místo začne rezonovat podobně jako sklenička, které 

 



začnete jezdit prstem po okraji. Jednoduchý zvuk bubnů tak zněl neuvěřitelně živě a 
pozoruhodně," uzavřel Till. 
http://www.novinky.cz/clanek/158072-stonehenge-mohl-slouzit-pro-staroveke-techno-
party.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)  

 

Kol. aut.: Záhady hradu Houska. Mýty a skute čnosti. Sborník statí od členů KPUFO 
Česká Lípa z internetových stránek KPUFO. (členové KPUFO 15 Kč, nečlenové 25 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 
- 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. 


