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Vážení přátelé, kolegové,  

sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!  

Právě k Vám docházejí další časopisy ZaZ a Cesty psychotroniky. Jsou přiloženy i 
složenky. Kdo jste ještě neuhradili předplatné a čl. příspěvek KPUFO, ČsAAA, učiňte tak 
co nejdříve ! Nezapomeňte, že čl. příspěvek je dobrovolný pro korespondenční členy, pro 
řádné min. 120 Kč. Pokud jste již vše uhradili, složenky můžete použít příště.  

Akce  

FFC – KPUFO Prachatice - Průzkum na Javorníku. Badatelský průzkum tzv. 
šumavských menhirů na Javorníku v sobotu 5.6.2010. O tzv. "menhiry" na Javorníku se 
vedou spory. Proto dochází k tomuto průzkumu.  Součástí bude měření radioaktivity 
apod. Blíže viz: Menhir MMX - CZ.PT - Javorník –  

http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mjavornik/mjavorni.htm  
– přihlášky přijímá Josef Purkrt - purlab@iol.cz  

Náměty na průzkumy !  

Hora sv. Václava (okr. Domažlice) s dvaceti trvale žijícími obyvateli šokovala účastníky 
oslav výročí 770 let od první písemné zmínky o obci. Nadšenci spolu s chalupáři tu 
dokázali svépomocí opravit hráz rybníku, vybudovat stezky okolo kostela a do Drahotína. 
Další stezku zřídili k menhirům a upraveným pramenům Neznámého potoka. Všude po 
okolí jsou i tabulky s informacemi a pověstmi! 

Habroviny (okr. Vyškov) - Na Skalce kdysi možná obětovali druidové - Tajuplné místo 
poblíž Habrovan zkoumali i psychotronici. V minulosti prý přitahovalo sebevrahy a 
dokonce také létající talíře - http://vyskovsky.denik.cz/serialy/na-skalce-kdysi-mozna-
obetovali-druidove20100420.html  

MEGALITY U JÍLOVÉHO U 
PRAHY  

Krátce poté, co jsem se na 
internetu dočetl o záhadných 
megalitech v okolí Jílového, 
vydal jsem se na průzkum 
lokality. Stalo se tak 12. 
července 2003. Do Jílového 
jezdí Pražská integranovaná 
doprava a to ve slušných 
intervalech (i o víkendu). Na 
mapě stačí vyhledat dvě místa 
s tajuplným názvem - Boží 
skála a Kněží hora. Už název 
nasvědčuje tomu, že tam něco 
musí být... 

 



Boží skála se nachází asi kilometr jihovýchodně od Jílového. Stačí jít po zelené na vrchol 
Boží skály a záhadný kámen nelze minout. Nachází se hned u cesty, před ním jsou dvě 
lavičky a přímo na kameni je zelená značka (viz fotka nahoře). Kámen je vysoký asi 1,8 
metru, má tvar obráceného písmene U a je patrně z břidlice. Není bohužel nijak 
prozkoumán, teoreticky by mohl být z novější doby. 

Dvojice fotek nahoře ukazuje seskupení kamenů na vrcholu Kněží hory. Lokalita se 
nachází nějakých šest kilometrů na západ od Jílového. Vede tam červená turistická 
ztezka. Místy se zdá, že kameny vytváří kruh. Některé z kamenů jsou povalené, ostatní 
stojí. Nad zemí mají výšku okolo půl metru. Kněží hora působí velmi záhadným dojmem, 
podle místních pověstí se zde kdysi dávno konaly obřady s lidskými obětmi. Dva obětní 
kameny se nachází jižně od vrcholu hory. Jeden z nich připomíná z kamenů vytesaný 
stůl, obklopen je kamennými židlemi. Patrně bude novodobého původu (19. století?). 
Druhý "obětní kámen" je zase přirozeného původu, nicméně "důlky na krev" na obou 
zmíněných kamenech vypadají podezřele... (http://menhiry.mysteria.cz/jilove.htm)  

 

 
Připomínáme: uhraďte včas čl. příspěvek a předplatné našich tiskovin:  

Čl. př. KPUFO Čl. př. ČsAAA Časopis ZAZ Časopis CP Celkem 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč 190 Kč 90 Kč 520 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč 190 Kč X 430 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč X 90 Kč 330 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč X X 240 Kč 
Řádný min. 120 Kč X X X 120 Kč 

Bez řádného členství 120 Kč 200 Kč 120 Kč 440 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč 200 Kč X 320 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč X 120 Kč 240 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč X X 120 Kč 
Bez řádného členství X 200 Kč 120 Kč 320 Kč 
Bez řádného členství X X 120 Kč 120 Kč 
Bez řádného členství X 200 Kč X  200 Kč 
 

Kromě časopisů členové KPUFO dostávají Informační bulletin a sekce Megalit vydává svůj bulletin. 
Členský příspěvek KPUFO, ČsAAA, 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+ČsAAA+ZAZ+CP). Částka předplatného ZAZ bude vydavatelství Včelka, která ZAZ vydává, 
přeúčtována, stejně jako čl. příspěvek ČsAAA.   

Elektronický 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, 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. 


