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Vážení přátelé, kolegové,  
 
Spolupráce při pátrání a hledání se na facebookové skupině 
http://www.facebook.com/groups/288130822693/ osvědčuje!  
 
Došlo k doplnění Alba megalitů o kamenná díla v Horních Heřmanicích (okr. 
Ústí n.O.) a Kutné Hoře (okr. KH) a o další zápis o kamenné řadě na 
Milhostovském kopci. (okr. Cheb).  
 
Bohužel, zatímco vznikají nové kamenné kruhy a „svatyně“, někdo si připravuje 
k odvozu kameny ze skutečné megalitické řady z Klučku nad Tasovským 
mlýnem! 
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mklucek/mklucek.htm Kam 
zmizí a co z kamenů vznikne?   
 

Pátrání   

 
15.2.2014 se uskutečnil průzkum u 
Lokte. Výprava po stopách 150 let staré 
zprávy  dospěla k nalezení 4 hromad 
kamenů, ležících na relativně mírnějším 
svahu, který spadá k železniční trati a k 
lokalitě, na turistické mapě nazvané 
Údolí. Zajímavé je to, že u všech čtyř 
hromad je podstava dlouhá přes sedm 
metrů, výška je malá, maximálně metr, 
ale hromady se propadají do humusu z 
jehličí. Jsou zřejmě velice staré, pokryté 
zcela mechem a první začíná 50 metrů od 

cesty. Zpráva z roku 1864 uvádí 4 sáhy. Metrický systém byl v monarchii 
zaveden asi o deset let později. Pokud tedy vídeňský sáh měřil cca 1,896 metru, 
tak čtyři sáhy jsou 7,6 metru, což je celkem dobrá shoda. Mapku a fotky přidám 
ještě dnes. Souřadnice jsou 50° 10' 35,045 "N, 12°46' 55,030" E. (K. Dudek) 
Místo už zkoumají archeologové viz: Výpovědní hodnota leteckého 
laserového průzkumu při průzkumu vybraných archeologických lokalit v 
Karlovarském kraji - 
http://www.academia.edu/4117974/The_validity_of_airborne_laser_scanning_fo
r_the_survey_of_selected_archaeological_sites_in_the_region_of_Karlovy_Vary. 
Ujistili jsme je, že v žádném případě nehodláme na místě konat nějaké nelegální 
výkopy. O výsledcích pátrání nás budou informovat.   
  



Díky Stanislavu Z. je vyřešen 
případ kamenů od Opatského Mlýna 
(okr. Třebíč) – byly převezeny na 
náves obce Ptáčov,  druhý balvan je 
asi 1250 metrů severně od Ptáčova. 
Děkujeme ! 
http://www.kpufo.cz/wtr/mis.htm  

 
Kameny na okraji obce Doupě (IS 

01.03.2014) umístil starosta obce 
Otto Christián podle jeho slov před 8 
- 10 lety a jedná se převážně o 
místní materiál. Kameny byly 
vyorané především na okolních 

polích. Na jednom z kamenů jsou dobře patrné rýhy od radlic pluhu. (Díky za 
vyřešení R. Herbstovi!)  
 
Z korespondence 
 
Vážení kolegové, chtěli bychom se Vám představit. My, to je skupina Archeoastronomie 
hvězdárny "Bruno-H.-Bürgel" Sohalnd/Spree v Horní Lužici v Sasku. Od roku 
2007 zkoumáme kalendářní fenomény pro pozorování slunce na skálách a jiných 
kamenných útvarech v Horní lužici a sousedních regionech. Některé z nich se nacházejí i 
v Česku. Jako např. Čertův kámen od Jablonce, Pohanský kámen u Višňové, Čertova 
kovárna u Bukové a jiné. Každoročně při západu slunce letního slunovratu pak  
provádíme společná pozorování. Ku této příležitosti organizujeme Videokonferenci 
s jinými útvary tohoto druhu v Evropě. Účastníci pak mohou Slunce pozorovat na mnoha 
objektech Evropy současně. Možná máte zájem s námi navázet kontakt. Velice bychom 
se z toho radovali.  
Videa 
https://www.youtube.com/watch?v=BlM2RUqBcCU 
https://www.youtube.com/watch?v=YzzOUC1YgVU 
https://www.youtube.com/watch?v=SI2bb89y0zY 
https://www.youtube.com/watch?v=BTHLhO2LPzU 
Přátelské internetové stránky 
http://www.sternwarte-sohland.de/index.php/sternwarte/archaeo-astronomie 
www.goetterhand.de 
http://www.sonn-wend-stein.at/ 
http://www.markusraum.de/mystopf 
http://www.calendersign.com/de/aa_teufelstein.php 
http://www.enricocalzolari.it/paleoeatriliti.html 
http://www.archaeoastronomie.org/ 
http://sternwarte-recklinghausen.de/astronomie/forschungsprojekt-vorzeitliche-
astronomie/ 
http://www.sternwarte-sohland.de/index.php/sternwarte/archaeo-astronomie 
S přátelským pozdravem Ralf Herold a Dr. Hilmar Hensel, Skupina  Archeoastronomie 
archaeastro@gmail.com (Máte-li zájem spolupracovat, napište jim samostatně).  

Vážení, našel jsem Vaše stránky při hledání informace o kamenných koulích. 
Uvádíte zajímavé informace, které by mne zajímaly podrobněji. Zajímám se o 
záhady a především o fyziku, ve které je mnoho nepřesností. Máte mezi sebou 
někoho, kdo je také tak podobně posedlý a byl by ochoten si vyměňovat názory 
a informace? Pěkný týden přeje Jaroslav J. (pište na naši adresu, kontakt vám 
předáme)  



 Pokoušíme se řešit otázky kolem kolejí na Maltě. Pokud máte v plánu 
v dohledné době navštívit Maltu a italské Pompeje, ozvěte se, požádáme Vás o 
zkoumání určitých otázek na místě. Děkujeme. Koho by zajímaly diskutované 
otázky, může se zapojit do e-mailové korespondence, po seznámení se 
s dosavadními poznatky a diskusemi na :  

http://www.kpufo.cz/expedice/mal01/mal01.htm  
http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php?option=com_content&view=article
&id=28:jak-je-to-s-maltskymi-zahadami&catid=16:nazory&Itemid=11  
http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=maltske-koleje-
i&cisloclanku=2013040004, 
http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=maltske-koleje-
ii&cisloclanku=2013050001   
a knihy Pavla Kroupy : Kameny krve a víry. Karpana Praha 2010.   
 
Další expedice na Maltu se koná 21. – 29. dubna 2014. Chcete-li se přidat, 
urychleně napište na cihla@aon.at.    
 

Naše publikace   
 
 

 

Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A 
PSYCHOLOGIE / ÚVOD DO HUMANISTICKÉ 

PSYCHOTRONIKY 
– 290 Kč + pošt. Pište na adresu : kpufo@atlas.cz 

Novák J.N.: Tunguzský meteorit – záhada na víc 
než jedno století – 90 Kč + pošt. Máte-li o knihu 

zájem, pište na adresu : kpufo@atlas.cz 
 

 

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs 
a rozvoj vlastních schopností. NAVA Plzeň 

1996, brož, 140 s., brož, 140 s.  (50 Kč + pošt.) 
Bergier, J.: Víza na jinou Zemi. Z omezeného 

samizdatového vydání. (70 Kč+ pošt.) 

 
 
Sledujte aktuální články na: 
 
KPUFO.CZ/PORTAL - http://www.kpufo.cz/portal/  
KPUFO.EU/SK - http://www.kpufo.eu/sk  
ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz 
CESTY PSYCHOTRONIKY - http://www.cestypsychotroniky.cz 
Informace o předplatném – http://www.zahadyazajimavosti.cz/predplatne.html  
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