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Díky Stanislavu Z. je vyřešen
případ kamenů od Opatského Mlýna
(okr. Třebíč) – byly převezeny na
náves obce Ptáčov, druhý balvan je
asi 1250 metrů severně od Ptáčova.
Děkujeme
!
http://www.kpufo.cz/wtr/mis.htm
Kameny na okraji obce Doupě (IS
01.03.2014) umístil starosta obce
Otto Christián podle jeho slov před 8
- 10 lety a jedná se převážně o
místní
materiál.
Kameny
byly
vyorané
především
na okolních
polích. Na jednom z kamenů jsou dobře patrné rýhy od radlic pluhu. (Díky za
vyřešení R. Herbstovi!)
Z korespondence
Vážení kolegové, chtěli bychom se Vám představit. My, to je skupina Archeoastronomie
hvězdárny "Bruno-H.-Bürgel" Sohalnd/Spree v Horní Lužici v Sasku. Od roku
2007 zkoumáme kalendářní fenomény pro pozorování slunce na skálách a jiných
kamenných útvarech v Horní lužici a sousedních regionech. Některé z nich se nacházejí i
v Česku. Jako např. Čertův kámen od Jablonce, Pohanský kámen u Višňové, Čertova
kovárna u Bukové a jiné. Každoročně při západu slunce letního slunovratu pak
provádíme společná pozorování. Ku této příležitosti organizujeme Videokonferenci
s jinými útvary tohoto druhu v Evropě. Účastníci pak mohou Slunce pozorovat na mnoha
objektech Evropy současně. Možná máte zájem s námi navázet kontakt. Velice bychom
se z toho radovali.
Videa
https://www.youtube.com/watch?v=BlM2RUqBcCU
https://www.youtube.com/watch?v=YzzOUC1YgVU
https://www.youtube.com/watch?v=SI2bb89y0zY
https://www.youtube.com/watch?v=BTHLhO2LPzU
Přátelské internetové stránky
http://www.sternwarte-sohland.de/index.php/sternwarte/archaeo-astronomie
www.goetterhand.de
http://www.sonn-wend-stein.at/
http://www.markusraum.de/mystopf
http://www.calendersign.com/de/aa_teufelstein.php
http://www.enricocalzolari.it/paleoeatriliti.html
http://www.archaeoastronomie.org/
http://sternwarte-recklinghausen.de/astronomie/forschungsprojekt-vorzeitlicheastronomie/
http://www.sternwarte-sohland.de/index.php/sternwarte/archaeo-astronomie
S přátelským pozdravem Ralf Herold a Dr. Hilmar Hensel, Skupina Archeoastronomie
archaeastro@gmail.com (Máte-li zájem spolupracovat, napište jim samostatně).

Vážení, našel jsem Vaše stránky při hledání informace o kamenných koulích.
Uvádíte zajímavé informace, které by mne zajímaly podrobněji. Zajímám se o
záhady a především o fyziku, ve které je mnoho nepřesností. Máte mezi sebou
někoho, kdo je také tak podobně posedlý a byl by ochoten si vyměňovat názory
a informace? Pěkný týden přeje Jaroslav J. (pište na naši adresu, kontakt vám
předáme)

Pokoušíme se řešit otázky kolem kolejí na Maltě. Pokud máte v plánu
v dohledné době navštívit Maltu a italské Pompeje, ozvěte se, požádáme Vás o
zkoumání určitých otázek na místě. Děkujeme. Koho by zajímaly diskutované
otázky, může se zapojit do e-mailové korespondence, po seznámení se
s dosavadními poznatky a diskusemi na :
http://www.kpufo.cz/expedice/mal01/mal01.htm
http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php?option=com_content&view=article
&id=28:jak-je-to-s-maltskymi-zahadami&catid=16:nazory&Itemid=11
http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=maltske-kolejei&cisloclanku=2013040004,
http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=maltske-kolejeii&cisloclanku=2013050001
a knihy Pavla Kroupy : Kameny krve a víry. Karpana Praha 2010.
Další expedice na Maltu se koná 21. – 29. dubna 2014. Chcete-li se přidat,
urychleně napište na cihla@aon.at.
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Sledujte aktuální články na:
KPUFO.CZ/PORTAL - http://www.kpufo.cz/portal/
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