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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!
Prohlášení !

Jsme proti vytváření nových pseudomegalitů !
Holašovický „megalitický“ omyl aneb, když se pletou dojmy s pojmy Vydáno dne 24. 11. 2008 http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2008112401

Aktuality
Zajeďte si pro sběratelskou kartu
Kounov/ Kamenné řady jsou na plastových sběratelských kartách.
Autor: Jana Elznicová
5.11.2008 12:22 aktualizováno 6.11.2008 10:34

Sběratelská karta Autor: archiv Obce Kounov
Obec Kounov ve spolupráci s Klubem Českých turistů
vydala v rámci programu "Cesty ke hvězdám" novou
sběratelskou
kartu
s
motivem
Kounovských
kamenných řad.
Plastové karty českého turisty jsou celostátním
sběratelským programem turistů České republiky. Pro
dané místo jsou originálně navrženy a prodávají se
pouze na místě samém. V obci Kounov bude tímto
místem nově otevřená Hospůdka u Pavla v budově
sokolovny a nově otevřená expozice Kounovských
kamenných řad v budově hostince U Tří lip.
Jedná se o ucelenou číslovanou reedici se sběratelským systémem, navíc lze
podle sběratelských karet vyplňovat turistické křížovky a jako bonus jsou na

některých kartách zobrazeny indicie vedoucí k nalezení hodnotného pokladu.
Vydávání sběratelských karet je celosvětovým fenoménem.
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/rady.html
Nález z magicko-démonického obdobia
Aj Slovensko má svoj Stonehenge! HOLÍČ - Máme to, čo Angličania!
Výnimočnú pamiatku z magicko-démonického obdobia.

Najväčší kameň váži asi 10 ton, meria 7 m a je dekorovaný hlbokými
rytinami nástrojov. Autor: kop

Predhistorická kultová kamenná stavba podobná anglickému Stonehengu bude
ďalším lákadlom pre turistov. Zachránené megality z čias neolitu v Holíči
vystavia na obdiv pred kultúrnym domom. „Pri deštrukcii pahorku sa našlo vyše
40 opracovaných a rytinami dekorovaných kameňov. Zistilo sa, že na pahorku
stála veľká neolitická kruhová stavba - rondel s priemerom 60 metrov,“ spomína
na objav historik Rudolf Irša. „V jej priestore sa našlo deväť menších kultových
objektov, ktoré postupne vznikli v magicko-démonickom období.“ Vtedajšie
vedenie mesta však nález nepovažovalo za nič výnimočné. Aj preto väčšinu
kameňov použili pri stavbe cesty.

„Podarilo sa nám zachrániť iba časť z nich. Z nich sme zriadili lapidárium. Keďže

takéto stavby slúžili aj na pozorovanie behu času, uložili sme ich v tvare hodín,“
vysvetlil súčasnú polohu megalitov Rudolf Irša. Onedlho však budú megality
opäť pripomínať kultovú stavbu tvorenú vztýčenými kameňmi vo dvoch kruhoch
uprostred s veľkým kameňom. „Mesto pripravuje revitalizáciu parkoviska pred
kultúrnym domom. Vytvorí sa tým dostatočná plocha,“ hovorí primátor Holíča
Zdenko Čambal.
Autor: Nový Čas, kop
http://www.cas.sk/clanok/96706/aj-slovensko-ma-svoj-stonehenge.html

Psychotronik ocenil holašovický kruh
České Budějovice - Kamenný kruh u Holašovic. Jde o běžnou atrakci pro turisty, nebo se
za ním skrývá něco víc? Pavel Kozák, psychotronik z Českých Budějovic, je přesvědčen,
že novodobá stavba, která vznikla v létě, má i skryté významy pro člověka.
Autor:Edwin Otta
Pavel Kozák (vpravo) a Marcel
Götz dlouho spolupracují. Na
novou knihu si symbolicky připili
čistou vodou.
Autor: Deník
Z
energetického
hlediska
považuje Kozák kruh velkých
kamenů
za
výjimečnou
záležitost. „Asi po měsíci jsem
se tam přišel podívat. Kameny
fungovaly. Snad až na dva. Těm
se muselo energeticky pomoct,“
uvedl na adresu kruhového
seskupení
balvanů
Kozák.
„Je to pro pozorné hosty, kteří
jsou trochu jiná kategorie než turistická veřejnost,“ dodal ke svým návštěvám u
Holašovic s malými skupinkami sympatizantů Kozák. Zároveň tím naznačil, že jeho teorie
rozhodně nejsou přijímány například v ryze odborných kruzích bez jisté dávky skepse.
„Z podobných novodobých staveb, které znám, je u Holašovic nejsilnější energie,“
vyjádřil své přesvědčení Kozák a dodal, že za hlavní svůj úkol považuje ukázat možnost,
že
se
dá
uvažovat
i
jiným
směrem,
než
jsou
lidé
zvyklí.
Psychotronik například zkoumal i energii neznámých obrazců, které se nedávno objevily
u Libníče, a jako jedinou jihočeskou záležitost je pojal do své nové knihy Energie Grálu.
Knihu Kozák představil na konci minulého týdne v Turistickém a mapovém centru v Č.
Budějovicích.
„Ve spolupráci s Pavlem Kozákem dlouhodobě hledáme nové turistické cíle, které neničí
krajinu,“
zdůraznil
za
centrum
Marcel
Götz.
„Turista si toho zpočátku nevšimne, stačí, že má pocit, že je tam něco zvláštního,“ řekl
Kozák k novodobé stavbě na Českobudějovicku, která částečně připomíná anglické
Stonehenge.
Skeptici sice připomínají, že podobné chápání energetických vlivů je příliš subjektivní
povahy,
ale
mnozí
turisté
si
s
tím
příliš
hlavu
nelámou.
„Byl to zajímavý zážitek. Naštěstí jsme se tam dostali, i když je to soukromé, a byl to
uprostřed těch kamenů skutečně zvláštní pocit,“ nechal se slyšet devětatřicetiletý Ondřej

Svoboda z Českých Budějovic. „Podobně se ale cítím třeba na některých rozhlednách
nebo v krásných zákoutích přírody,“ upozornil Svoboda.
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kozak_gotz_kruhy_kniha_cb20081124.h
tml

INZERCE
Prodej :

Psychotronika v archeologii. Sborník materiálů ze semináře Sdružení
badatelů v psychotronice 30.11.2004 v Plzni. (členové KPUFO - 40 Kč,
nečlenové 50 Kč)

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.

