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Vážení přátelé, kolegové, přinášíme  

 
 

 

Pokud jste na facebooku, připojte se ke skupině 

MEGALITY v ČR -
http://www.facebook.com/groups/288130822693/. 

 

 

 

Na sobotu 7. listopadu 2015 plánujeme další setkání 

v restauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, 
vystoupit s přednáškou, referátem, prezentací, přihlašte 
se na email kpufo@atlas.cz. Přednášky budou zachyceny 

na záznam. Program od 10-16 hod., přednášky : Fiala, 
Jiří: Orby  v českých luzích a hájích. O zkoumání 

záhadných skvrn na fotografiích * Lowová, M.: O 
návštěvě bosenského „údolí pyramid“ * Slouka,J.: 
Příspěvek k polemice o moravských pyramidách * 

Kroupa, P.: Tachovien * Šiška V. – Dosoudil, T.: 
Experiment s SHC, Stěhule, T.: Záhadné Peru, aj. 

 

 

V pátek 14.8.2015 vyrážím fotit kounovské 
kamenné řady a okolí. Nechce se někdo 
přidat? Sraz na nádraží v Mutějovicích v 
8.17hod. Karel Dudek 

 

NOVINKY 

PÁTRÁNÍ 

AKCE 

http://www.facebook.com/groups/288130822693/
mailto:kpufo@atlas.cz


 

Němečtí a další badatelé uskutečnili další pozorování u 
příležitosti slunovratu 21.6.2015. Záběry z akcí zde:  
https://www.youtube.com/watch?v=DDuElXioD_s&featur

e=youtu.be a mapu všech míst už po celé Evropě včetně 
ČR (Pohanské kameny) najdete zde : 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=de&authuse
r=0&mid=zDlC0bIS_-qs.k8ndA2zwBAxs   

 

Co je Šarišská Stonehenge? "Pohanské obetisko" - 
zaujímavý skalný útvar v severnej casti Slanských vrchov 
asi 80 m SV od zelenej znacky nad záverom doliny 

Šebastovky. Jedná sa o blokový rozpad andezitov, v 
ktorom romantické duše vidia staroslovanské ci dokonca 

keltské pohrebisko.  Miesto je na jednom z vrcholov 
kopca Mohylky, ktorý tvorí severozápadný výbežok 
Slanských vrchov od Troch chotárov. Prístup sem je 

možný z Obci Podhradík, Okružná, Pavlovce ci Petrovce. 
GPS 49° 0' 10.8949324" N 21° 24' 16.9725037" E. Díky 

za pomoc Dominiku Francovi. 

 

 

České Stonehenge a kamenné kruhy - repliky 
megalitických staveb nabíjí stejně jako jejich 

pravěké předlohy.  http://g.cz/spb-radka-pruzinova-
20072015-104607  

 

Pohanské kameny u Višňové - 
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-

akce/Aktivity/Pohanske-kameny-u-Visnove.aspx  

 

Pseudomenhiry Harrachov 

http://jikkarlos.rajce.idnes.cz/menhiry_-_Harrachov  

 

Muž si na louce postavil dřevěný Stonehenge, úřad 

jej káže strhnout - http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-

a-trendy/376464-muz-si-na-louce-postavil-dreveny-
stonehenge-urad-jej-kaze-strhnout.html 

PŘEČETLI JSME 
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Sekce Megality na magazínu Záhady a zajímavosti : 

http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php?option=co
m_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=1

0  

 

 

Kol. aut.: Jaká tajemství 
skrývají kapličky a boží muka.  

Sborník statí, úvah i 
překvapujících   skutečností, 
skrývajících se za drobnými 

stavbičkami, které potkáváme 
každý den. (4. doplněné vydání) 

Vydavatelství Včelka, (40 Kč) 

V. Drobečková: Svátky přírodních sil.  Jak 

je možné, že rozličné kultury oslavují stejné 
nebo podobné svátky? Je tato udivující 

podobnost mezi kulturami dána jen prostou 
výměnou, nebo zde působí síly, dané 
přírodními vztahy, cykly a netušenými 

souvislostmi? To nám ukáže tento celoroční 
přehled svátků a obyčejů z různých etnik i 

náboženských tradic. Vydavatelství Včelka, 40 
Kč 

 

 

 

 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 
 

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2015: 

Čl. příspěvek 2015 korespondeční a FB členové Řádní členové  

Výška 
Dobrovolný 

lze předat i v nepeněžní formě 

(knihy, materiál, služby) 

od 120-999 Kč nad 1000 Kč/rok 

Služby  

Informace o činnosti, vstup  do rozsáhlé informační banky, archivů 

písemného a elektronického, přednostní koupě knih, publikací, 

CD/DVD za rež. cenu, účast na akcích, aj.  

X 
vstup do placených sekcí ZaZ a 

Cesty psychotroniky 
 Podpořte naše snažení! 

 Odkazy na přihlášky – můžete použít kteroukoli  
 ČsAAA: http://csaaa.eu/prihlaska.pdf  
 KPUFO: http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf  

Členský příspěvek KPUFO/ČsAAA lze uhradit buď na účet Klubu psychotroniky a UFO – 

ČSOB, div. Poštovní spořitelna, číslo účtu 174472622/0300 nebo složenkou s adresou 

příjemce: Klub psychotroniky a UFO, o.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 

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, o.s. (KPUFO) ®, 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. 

NAŠE PUBLIKACE 

NAŠE PUBLIKACE 

 

SLEDUJTE ČLÁNKY  
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