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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
elektromagnetických vln

z pohledu

šíření

Výsledky radiového měření v prostoru Kounovských řad
se ještě zpracovávají do srozumitelnější podoby.
Kámen u obce Oldříš (KV)
Kámen se nalézá v poměrně těžko přístupném terénu. Do
osady Hluboký se dá přijet autem a potom nahoru po
strmé a neprůjezdné lesní cestě asi 1 km pěšky. Nebo
autem do osady Oldříš a pak ještě několik set metrů po
lesní cestě nad kámen, který je pak (pěšky) asi o 250
metrů níž. Velmi těžko se hledá. (vlevo)
Pokud bude mít někdo zájem o průzkum, může se
domluvit s objevitelem p. Nečasem (mail pošleme).
Mapka, kde se kámen nalézá zašleme.

Kámen u Řípu
Tak tenhle malý menhírek 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, KPUFO Mělník

Z tisku
Rondely u Kolína
Archeologové u obce Štířaty na Kolínsku nalezli pozůstatky
pravěkých civilizací z období od mladší doby kamenné až bronzové
a železné. Hlavním objevem byly dvě kultovní stavby, takzvané
rondely, které sloužily pravděpodobně k rituálním účelům.
Záchranný výzkum probíhá již od 1. dubna a jeho úkolem je

zmapovat oblast dříve, než se v ní začne budovat silniční obchvat města.
K významným objevům z poslední doby patří obytná zemnice z mladší doby železné, tedy
doby mezi polovinou 5. století před naším letopočtem až po přelom našeho letopočtu, a
tři hroby s původně vydřevenými komorami ze starší doby železné (období 800 až 550
před naším letopočtem). Zemřelí byli do komorových hrobů uloženi s pohřební výbavou,
která zahrnovala desítkami keramických nádob, ale i železnými noži či bronzovými
ozdobami.
Vedoucí výzkumu Radka Šumberová upozornila také na zahloubená slovanská obydlí,
pece a na značné množství zásobních jam, které sloužily k ukládání sklizeného obilí.
Zásobnice mají úzká hrdla, hruškovitý tvar a jsou až tři metry hluboké. Jde o nálezy z 8.
až 10. století, tedy z doby hradištní. Z historického pohledu v její druhé polovině v
Čechách vládli přemyslovští panovníci Bořivoj, svatý Václav či Boleslav I. a Boleslav II.
Zřejmě k nejvýznamnějším nálezům ale patří rondely. Jeden z nich byl hrazený čtyřmi
kruhovými příkopy. Stavba měla v průměru kolem 200 metrů. Pochází z neolitu a užívali
ho lidé kultury s vypíchanou keramikou z počátku 5. tisíciletí před naším letopočtem.
Druhý, menší, o průměru 80 metrů archeologové objevili ve vzdálenosti 50 metrů. Byl
hrazený jen jedním příkopem s vnitřním palisádovým žlábkem. Jedná se mezi největší
stavby svého druhu objevené na českém území.
Rondely se v neolitu se objevovaly v Podunají a odtud se šířily na Moravu, do Čech,
Bavorska, Porýní a nakonec až do Británie (viz obr. Giant's Ring, Ballynahatty, County
Down, Irsko). Na jejich funkci nemají vědci jednotný názor. Někteří si myslí, že sloužily
ke kultovním účelům, jiní tvrdí, že měly význam vojenský nebo sloužily jako místa k
obchodní výměně nebo ke společným pracím. V Evropě je známo přes 100 rondelů.
Výzkum v Kolíně ještě není ani v polovině a archeologové už podle Šumberové evidovali
na 12 000 sáčků s nálezy. Jsou v nich keramické střepy, zvířecí kosti nebo vzorky
mazanice (přepálené hlíny). Výzkum bude pokračovat až do zimy. Poté by se mělo
přistoupit ke stavbě obchvatu Kolína, který by měl výrazně odlehčit dopravě v centru
města.
Zdroj: čt24
Mohyla v Písku je starší než pyramidy
Archeologové z Písku našli mohylu z doby bronzové. Odborníci potvrdili, že tři hrobové
komory jsou starší než známá pyramida egyptského vládce Tutanchamona. Stáří a
zejména místo nálezu považují vědci za středoevropský unikát. Mohylové hroby se totiž
obvykle nacházejí na různých místech. Město podle Píseckého deníku zvažuje, že unikátní
objev nechá zasklít a osvětlit.
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Psychotronika v archeologii. Sborník materiálů ze semináře Sdružení badatelů v
psychotronice 30.11.2004 v Plzni. (členové KPUFO - 40 Kč, nečlenové 50 Kč)

Válek, O.: Prodromus scientia psychotronica. Předzvěst vědecké psychotroniky.
Pojednává o psychotronice jako vědě, její interdisciplinaritě a jejím zařazení do systému
přírodovědy. Skripta, 150 str. A4, kroužková vazba. Interní materiál KPUFO, pouze pro
členy. (100 Kč)

Připomínáme: uhraďte včas čl. příspěvek a předplatné našich tiskovin:
Čl. př. KPUFO
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Bez řádného členství

200 Kč

120 Kč

320 Kč
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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.
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- 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.

