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Vážení přátelé, kolegové,
Zasíláme Vám další elektronický informační zpravodaj sekce Megalit. Slibujeme si od něj
větší operativnost a živější kontakt se všemi členy KPUFO a dalšími zájemci o tuto
problematiku. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!

Průzkumy
Akce Kounovské řady z pohledu šíření elektromagnetických vln

Akce vznikla spontánně , když radioamatér OK1MJO sdělil Klubu psychotroniky a UFO v Plzni, že
pozoruje jisté nesrovnalosti v příjmu svých vysílaček, když se pohybuje mezi kameny v tzv.
Kounovských řadách.
Spolu s Dr. Kroupou s KPU a s mým tátou radioamatérem OK2VPX dáváme dohromady tým, který
by celou situaci osvětlil na místě.
Zatím OK1MJO obsadí spolu s Dr. Kroupou Kounovské řady a prověří ve čtvercích sílu příjmu a
vysílání.
Druhá skupina vedená Jeseněm a OK2VPX bude mít kontrolní stanoviště na zvonici nedostavěného
chrámu v Panenském Týnci.
Jelikož potřebujeme více směrů vyzýváme další radioamatéry a CBčkáře, kteří by nám chtěli
pomoci aby se přihlásili na mém mailu a zúčastnili se experimentu s námi. V ten den je provozní
aktiv, ozvláštněte svoje závodění jiným místem a jiným účelem- pomůžete dobré věci.
Děkujeme předem.
Kontakt: jesen@jesen.cz
Konání akce: 21.9.2008 od 8,00 (večer před akcí možno posedět u piva)
Lokátor (Kounovské řady) : JO60UF Pomocný lokátor (Panenský Týnec) : JO60XH
Další CB spřátelená stanice bude v Krušných Horách (Měděnec a Klínovec cca 50km)
Volací frekvence : 145,5 MHz : „AKCE KOUNOV“
Vysílací frekvence během akce: 433 MHz (70 cm) a : 145 MHz (2 m)
Vysílací výkon : 5W
Antény: 5/8 Λ a Diamond A430S15 (15 prvková)
V malém okruhu stovek metrů budou použity ještě PMR stanice 446 MHz ( 67 cm)
Vysílací výkon : 0,5 W

O Kounovských řadách se dočtete např. zde: http://www.kounov.cz/kamen.html
Odkazy: www.kounov.cz * www.obec-kounov.cz * www.kpufo.cz * www.ln.cz/panensky-tynec *
http://ok2kmo.czfree-ol.net/contesting/070707.htm

Spolupracující organizace: Fantastic fact club www.ffc.cz
Spolupracující weby: http://alef.i.sweb.cz/

Zveřejněno: http://cb.cwa1.net/kalendar.asp

Obětiště u Dvora Králové
Zdravím z Ostrova u Karlových
Varů ! Jako amatér zabývající se
po léta nedestruktivní detekční
archeologií a také jako župní
sokolský vzdělavatel (Sokolská
župa Karlovarská) reaguji na
výzvu třebíčských sokolů "Pojďte
objevovat kameny s dávnými
příběhy", která byla otištěna na
webových
stránkách
v
Elektronickém
informačním
zpravodaji sekce Megalit klubu
KPUFO o.s. 23.8.2008
Právě jsem se vrátil od Dvora
Králové, kde jsem již potřetí
(vždy
po
několika
letech)
provedl další detekční průzkum
lesa
Království,
o
jehož
úžasných tajemstvích v celém
velikém lese archeologové nic
neví, kromě toho co jsem jim již
sdělil (nezajímají se o to, patrně tomu nevěří).
Letos jsem objevil druhé obětiště a vrchol, kde
patrně spalovali mrtvé, to budu teprve sepisovat
jako 2. dodatek ke zprávě, kterou jsem již předal
jak Klubu psychotroniků, tak Archeologickému
ústavu Akademie věd ČR. Znovu (již potřetí) jsem
se tam zabýval již dříve mnou objeveným
obětištěm, které nazývám Hlavička. Sokoly z
Třebíče i jiné zájemce by mohlo zajímat, i když je
to od nich vzdálené, že toto obětiště je viditelné,
tedy prokazatelné, na rozdíl od všech ostatních
objevů na hradišti, které jsou jen neviditelnými
ingerenčními stopami po bývalých obydlích, po
akropoli, po ohrazeních s charakteristickými
průchody aj. To vše lze snadno zjistit detekčně
pomocí virgule, tedy metodou, které se jeden
čtenář článků o megalitech tak vysmíval. Právě Lvirgule mne přivedla přes řadu objevů až ke skále
na které je zmíněné obětiště. Vlastní obětiště je
ploška vytesaná do vrcholu pískovcové skály (pro
názornost velikosti je na plošce položena šiška).
Plocha je mírně zahloubená a má vytesaný žlábek
pro odtok, dříve asi krve. Toto je skutečně
unikátní nález, o kterém se dosud vůbec
nevědělo. Škoda, že o něj není zájem ve
veřejnosti, ani u místních občanů a místního úřadu ani u archeologů. Teprve letos jsem objevil
detekcí, že na stráni pod skálou jsou stopy po kostech, patrně po zbytcích shozených z obětiště.
Ještě větší zajímavost jsem letos zjistil, že vrchol skály je vlastně samostatný kulovitý balvan,
nespojený se skálou, tedy viklan! (na vyhloubené ploše je na něm položen světlý batoh). Je
možné, že byl k okraji skály dotažen a potom na jeho vrcholu byla velmi hrubě vytesána zmíněná
ploška. Umístění skály je na ploše Spáleniště v lese Království, na kraji lesa (poblíž obce Vítězná Záboří), kolem něhož vede prašná silnice i turistická trasa. Všechna zjištění s popisem budou
uvedena detailněji v doplňkové zprávě.
24.8.2008
Ing. Vlastimil Baumgärtl

Ohlasy
Kámen u Řípu
Tak tenhle malý menhirek jsem
náhodou objevil nedaleko Řípu.
Není ani v seznamu menhirů,
hraničních kamenů atd., proto jsem
si k němu přidal copyrigh :-) Pokud
by se na něj někdo chtěl podívat v
reálu, tak
pokud pojedete z
Mělníka směr Roudnice, tak před
Krábčicemi je benzinová pumpa, za
ní odbočíte doprava a asi 500 m po
pravé straně krásně trůní u cesty.
(Karel Šlajsna)
Pseudomenhiry dle Kozáka u
Žihle (normální rozpad žuly).
Kozákovci (příznivci P. Kozáka) vyznačili vlastní turistické trasy se značkami jin-jan na stromech.
Bohužel se ale podle nich nedá moc orientovat. (J.Helšus)
Z tisku
U Holašovic vyrostl kruh
kamenů jako ve Stonehenge

z

Holašovice - Jako v době keltských
mágů – druidů si může připadat ten,
kdo
hledí
na
zbrusu
novou
megalitickou
stavbu
v
jižních
Čechách.
Vyrostla
nedaleko
Holašovic na soukromém pozemku a
připomíná
slavné
anglické
Stonehenge.
Autor: Edwin Otta
Po vzoru známé pravěké stavby u
městečka Salisbury v jižní Anglii
vybudoval pro Holašovice vlastní
obdobu Stonehenge stavbař Václav
Jílek.
Autor: Deník/Václav Pancer
Jejím autorem je holašovický usedlík Václav Jílek. „S kameny je to letitá historie. Děláme zemní
práce. Kameny jsem sbíral roky, některé jsou od bratranců, od známých, jiné se povalovaly u
remízků,“ popisuje shromažďování různotvarých kusů skal Jílek. Některé z kamenů kdysi mohly
stát i v polích, odkud je při melioracích či při rušení mezí mohly vytlačit buldozery.
První větší kámen vybagroval Jílek v roce 2000 shodou okolností na holašovické návsi při jejích
úpravách, do kruhu ale není kámen zařazený – jako řada dalších nedostal doporučení od
psychotronika. „Nebyly vhodné,“ přisvědčil Pavel Kozák z Českých Budějovic, který se
psychotronikou a magickými místy zabývá a spolu s Václavem Jílkem připravoval vznik jihočeského
Stonehenge. „Kameny jsou tak zvaně živé nebo ne, ale normální člověk v nich vidí jen kus skály,“
vysvětluje svůj pohled na věc Kozák.

Kameny mají sbírat energii
„Sestavit jsme to byli schopni za týden a pár malých jsme si nechali na ruční postavení,“ dodal k
samotnému vzniku neobvyklé stavby Jílek. Kameny nyní mají podle Pavla Kozáka sbírat energii a
dokonce se k jejich vyladění chystá i bubenická seance.
Kruh sice připomíná pravěké Stonehenge a menhirové keltské stavby v západní Evropě, ale
odborníci upozorňují, že v Anglii jde o skutečnou, byť časem vylepšenou, pravěkou stavbu, s
přímou vazbou na pradávné magické obřady.
Jihočeská novinka je svébytným projevem moderního člověka. „Nejsme Keltové, ani jejich potomci,
i když kapičku keltské krve můžeme mít,“ upozorňuje etnograf Jihočeského muzea František Krejča
na skutečnost, že v době příchodu Slovanů do jižních Čech zde žily jen nepatrné zbytky Keltů.
Většina Keltů odešla do západní Evropy ještě před přelomem letopočtu a s nimi i jejich náboženské
a magické obřady a propast mnoha staletí se podle Krejči nedá překlenout, holašovickému staviteli
ale fandí.
„Má moje sympatie. Je to hezké. Proč by měli mít Stonehenge jenom v Anglii. V budoucnu to může
mít efekty, o kterých teď vůbec netušíme,“ doplnil etnograf. „Možná to druhotně přispěje ke spojení
místních vazeb,“ míní Krejča.
http://azpravy.atlas.cz/domov/ostatni/167629-u-holasovic-vyrostl-kruh-z-kamenu-jako-vestonehenge.aspx

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 * e-mail: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

