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Vážení přátelé, kolegové,
Zasíláme Vám první elektronický informační zpravodaj sekce Megalit. Slibujeme si od něj větší
operativnost a živější kontakt se všemi členy KPUFO a dalšími zájemci o tuto problematiku.
Průzkumy
Návrh na experimenty s radiopřístroji

Dobry den, na Vasich stránkách KPUFO jsem se docetl o Kounovskych kamenných
radach jenz jsou od meho bydliste vzdaleny 10km. Casto tam jezdim na vylet nebo jen
vysilat (jsem radioamatér OK1MJO, Vas kolega Jaroslav Sedlar z Brna me dobre zna.
Mozna Vas zaujme, ze napriklad kamen Pegas ma jisty projev magnetického pole. To
kdyz jsem experimentoval s radiopristroji v okoli kamenu. Experimentoval jsem s
pasmem 145 MHz, do vzdalenosti 40-50m od kamene ve v poradku a prijimac chytal
bezny provoz na Klinoveckem prevadeci o sile signalu 4 (stupnice je 1 az 9). Kdyz jsem
se priblizil bliz, tak signal zmizel a nejen on, ale o dost se snizil signal od FM rozhlasu a
temer zmizel signal ze strednich vln. Primo na kameni naopak sila signalu byla
vyssi...Klinovecky radioamatersky prevadec OK0E mel silu signalu S9, dokonce i v FM
rozhlasovem pasmu jsem zachytil vzdalene stanice, ktere bezne nelze prijmou. A nejvice
me prekvapilo mnozstvi ruznych stanic v KV pasmu. Tak trochu kamen fungoval jako
zesilovac na prijem....to bylo v roce 2001. Obdobnou zkusenost, ale obracenou, mam z
Ripu. Na Ripu si nikdo nezavola... neni signal, Rip je znama magneticka hora "pohlcuje"
radiove signaly.
Samotne kamenne rady mohu monitorovat a zasilat fotky. Pripadne muzu ctenare
KPUFO seznamit s experimentama, ktere na kopcich Vyrov, Dzban a Rovina casod casu
provadim.
Dejte mi vedet jestli budete mit zajem. Zatim se podivejte na par mych "povedenych"
fotek:
http://www.ok1mjo.com/all/photo/Kounovske_rady/
http://www.ok1mjo.com/all/photo/Vyrov/09032008_Vyrov/
http://www.ok1mjo.com/all/photo/kopce_vysilani/Dzban_2001/ (5.6.2008, Lolelines)
Zahlédl jsem zprávu, že radioamatér OK2MJO měl problémy s vysíláním kolem Pegasu.
Mohli bychom to experimentálně ověřit. Můj táta je OK2VPX a spolu s přáteli, dalšími
radioamatéry by mohli tyto věci exaktně vyzkoušet.
Radioamatéry rozestavíme v různých vzdálenostech od Pegasu (klidně i 50 km) a oni
mají možnost měřit tzv. s metrem sílu signálu. Je třeba vytipovat kontrolní místa a
směry. Navrhuji také vybrat dobrý čas- třeba podzimní rovnodennost- to je 21.září 2008
v neděli to budeme mít volno. A někdo by se měl mrknout, na nějaký astro směr v ten
den na těch řadách. (M. Kučera, jesen@jesen.cz)
Nalezen křížový kámen
Jsem Jaroslav z Plané, koukal jsem na váš web a shledal jsem vás nejvhodnějšími pro
svěření jedné záhady. Přes dva roky s kolegy prozkoumávám okolí Michalových Hor, kde
je spousta středověkých štol po těžbě nerostných surovin, a tak prolejzáme kde jaké
roští a ani by to nebyla náhoda, kdyby jsme nenašli něco, co vám níže popíšu. Byla to

náhoda, náhoda jak vyšitá, s kamarády jsme prolejzali souvislou plochu pokrytou keřem
trnky....hledali jsme haldy vzniklé po těžbě stříbra, v roští jsme lezli ´"chodbičkami" po
zvěři. Pěkně po kolenou celou dobu. Haldu jsme našli a dokonce nějaký čerstvý propad...
A tak se hrabeme v haldě a v okolí s domněnkou, že najdeme nějaký minerál....ale to
ještě nevíme, že tam budem do večera až málem do noci, zlámeme všechny motyčky, co
máme a budeme se potácet v jedenáct hodin večer domu skrz les.
Co kamarád hrabal díru, objevil se kámen, který měl na sobě něco vyrytého a nešel z
díry vytáhnout...po chvilce hrabání nás málem ... jo...kámen to byl...ale trošku větší a
připomínal kříž, co je po levé straně cesty za Planou směrem na Kříženec. Po tom, co
jsme ho vyhrabali celej včetně jeho podstavce a pokoušeli se ho postavit, přišel jsem na
to, že uprostřed kříže ta rytina je nějaký obrázek silně připomínající reproduktor....asi
obraz slunce nebo tak něco. Každopádně kámen je v roští zahrabaný, tak jak zhruba byl.
Jestli o to máte zájem....napište. J.K.
Až se nálezce ozve, spolu se Společností pro výzkum kamenných křížů zorganizujeme
průzkum.
Z tisku
Pojďte objevit kameny s
dávnými příběhy, vyzývají
sokolové
Třebíčsko - Třebíčští sokolové
se znovu vydávají objevovat
staré kameny s tajemnými
příběhy. 14.8.2008 9:01
Ilustrační foto * Autor: archiv
TJ Sokol Třebíč
Vyhlásili pokračování etapové
hry
pro
veřejnost,
která
účastníky provede podél sedmi
více či méně zapomenutých
mlčenlivých
svědků
lidských
osudů.
Putování začíná u kamene, připomínající fořta, popraveného pytláky u Sedlece. Další
příběhy osvětlí návštěva kamene s vytesaným řeckým křížem u Horních Heřmanic,
kamene s letopočtem u Mstěnic nebo místa nedaleko Pyšela, které podle legendy
připomíná přepadení a vyvraždění svatby. Jedna z etap míří i k novodobému menhiru,
vztyčenému
v
nedávné
době
u
Dobré
Vody
nedaleko
Třebíče.
„Kameny byly vztyčeny na upomínku různých událostí. Chceme je znovuobjevit a
připomenout příběhy, které jsou s nimi spjaty,“ řekl Jan Lukášek z Tělocvičné jednoty
Sokola Třebíč.
Kameny, převážně takzvané smírčí kříže, lidé kdysi vztyčovali z různých důvodů, mimo
jiné jako výraz pokání či na důkaz smíru. „Příběhy, které jim daly vzniknout, se stále více
propadají v zapomnění. Písemné zprávy o nich jsou kusé, nepřesné a nejčastěji nejsou k
nalezení,“ dodal Lukášek.
První podobnou etapovou hru třebíčští sokolové vyhlásili v roce 2002. Nynější
pokračování má znovuobjevit další poutavá a zajímavá místa na Třebíčsku.
Pravidla hry a mapy s popisem míst naleznou zájemci na webových stránkách

www.sokol-trebic.cz. Každý, kdo objeví čtyři ze sedmi míst a správně odpoví na soutěžní
otázky, bude zařazen do slosování o věcné ceny. Hra trvá do konce listopadu.
Sokolové ji pořádají v rámci celoročního projektu Neseďte u počítače. Finančně ji
podpořilo město Třebíč.
(el) http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/20080813kameny.html
Ohlasy
Díky za minulý zpravodaj, jen se chci zeptat: na jedné fotce je jakýsi šarlatán z pérem
od rolety a mává s ním a nebo točí s ním nad šutrákem. Měří ten pošuk snad
elektromagnetický záření? Nebo jinou energii? Proč nepoužívá vysoce citlivý digitální
osciloskop, nebo třeba jen digitální měřič elektrosmogu, ten je k dostaní u kdejakýho
Conrada za pár stovek. Vždyť V. Patrovský navrhoval použití velmi zajímavých přístrojů
ke kvalitnímu měření všeho možnýho kolem psychotroniky a nejen to, hlavně je v těch
materiálech velká řada velmi schopných materiálů od kapacit v oborech. Nechápu, že
tihle šarlatáni ještě fungují při seskupeních, které se vážně zabývají psychotronickými
problémy. Co tím pérem od rolety, který je naprosto a dokonale manipulovatelný chce
lidem a světu dokázat, nevím, takže tyhle tzv. lidový chytráky já osobně nemusím. (Jiří
K.)
Je mi dost zle, když čtu takové zprávy, jako, že někdo zničí dolmen, odveze menhiry na
skládku a pod. Stojí to za hovno velebnosti a nerozveselí mě ani spojení "přesné
psychotronické zjišťování". Nemáte nějaké lepší zprávy? (Tomáš P.)

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 1/2008 (20.08.2008)
- 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 * email: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

