
 

Elektronický informační 
zpravodaj sekce Megalit 

KPUFO o.s. 
19.10.2008 

 
 
 
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!  
 
Objevy a pátrání  
 
Díky paní Vl. Maxové z KPUFO DO byly nalezeny kamenné řady u Křakova (okr. 
Domažlice). Díky.   
 
Ohlasy  

Rondely u Kolína 

POZOR chybička!!!! žádná obec Štířaty u Kolína neexistuje, takže předpokládám, že to 
měly být spíš ŠTÍTARY. To jen kdyby se tam chtěl někdo vypravit. (Tomáš Petráň) 
 
Mohyla v Písku je starší než pyramidy 
 
Kteráže ta známá pyramida je faraona Tutanchamona? ☺ (Karel Machulda) 
 

Ad: Pojďte objevit kameny s dávnými příběhy, vyzývají sokolové 

 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 psychotroniky a UFO, 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 L-virgule 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 
 
 
INZERCE  
 
 
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 k xx.10.2008) 
- 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. 


