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Vážení přátelé, kolegové,
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!
Úkoly sekce
Připravují se materiály a řešení projektu lapidaria megalitů na místě bývalých řad u
Klučku. Vše bude záležet na právních problémech.
Na náš podnět se uskuteční v průběhu února 2009 zaměření kounovských, nečemických
řad a Klučku do jednoho bodu v obci Lipno v rámci diplomové práce na Katedře
matematiky ZČU v Plzni. (První akce 7.2.2009 – označení kounovských, nečemických
řad)

Aktuality
Procházka představil knihu o kamenech
Tachov - Svoji novou publikaci pokřtil v úterý večer v Muzeu Českého lesa v Tachově
autor a vydavatel Zdeněk Procházka z Domažlic
Zdeněk Procházka z Domažlic .
Autor: DENÍK/Jiří Kohout
Kniha se jmenuje Příběhy vepsané do kamene a v
podtitulku můžeme zjistit, že kniha popisuje putování
za drobnými kamennými památkami Domažlicka a
Tachovska.
„Snažil jsem se zmapovat všechny podstatné kamenné
památky obou okresů. To znamená tesané kameny
připomínající lovecké úspěchy šlechtických rodů, smírčí
kříže, megality, hraniční kameny nejen státní, ale také
ty, které značily hranice území jednotlivých panství,“
představil své dílo badatel.
Některé památky, které popisuje publikace, také
návštěvníkům křtu promítl. V další práce, jak uvedl, se
chce Zdeněk Procházka věnovat dílu barokního umělce Georga Böhma, jehož kamenné
plastiky jsou k vidění na různých místech Tachovska, často také v zaniklých pohraničních
vesnicích. Velkoformátová kniha, jejíž úvod je dvojjazyčný, bude k dostání v muzeu,
informačních střediscích a na dalších místech Tachovska a Domažlicka. Na snímku autor
Zdeněk Procházka se svojí knihou Příběhy vepsané do kamene, jejíž pokračování už
chystá.
http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/prochazka-predstavil-knihu-okamenech20090128.html
INZERCE
Prodej :
Šafařík, L.: New Age. Vznik, podstata, projevy. Soubor prací postihující
řadu aspektů tohoto fenoménu současnosti. Vydavatelství Včelka Plzeň, 45
Kč

Brotz, K.: Zóny léčivé energie. Soubor prací ze senzibilní praxe autora.
Vydavatelství Včelka Plzeň, 45 Kč (vyjde v dubnu)

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 skutečnosti. 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.

