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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!  
 
 
Aktuality 
 
Loď mrtvých  

V Lotyšsku byla u obce Bilava nalezena „Loď mrtvých“ – kamenné kruhy, připisované 
původně Vikingům. - http://www.necton.lv/modules/news/article.php?storyid=280  

 

V Číně se objevil po 
velkých deštích obří 
kamenný květ 

 

Kamenný útvar je prý 
květině pouze podobný. 
foto: China News  

Obyvatelé čínské 
vesnice Mej-lann u 
města Ťin-feng se 
doslova hrnou do 
tamějšího lesa, kde se 
podle nich po silných 
a dlouhých deštích 
objevila obří kamenná 
květina. Podivný 
objekt údajně objevil 
postarší vesničan 
zhruba před měsícem, 

když v lese sbíral dříví. 

5. 12. 2008 11:36 - PEKING  

 



Les v okolí vesnice Mej-lann je poměrně těžce prostupný, ale zdejší vesničané se rozhodli 
k místu, kde byl podivný objekt objeven, postavit cestu. Využilo jí už velké množství lidí, 
kteří se přišli na zvláštní kamenný útvar podívat. Podle expertů jde o křemičitou fosilii. 

Starosta vesnice Žan Caj-čung uvedl, že musel být útvar skryt pod nánosy půdy a stromy 
po staletí. Silné deště ovšem způsobily, že se část kopce sesunula a tento kamenný květ 
odhalila. "Je to dar přírody," reagoval starosta a dodal, že udělají vše pro to, aby 
kamenný květ ochránili a zachovali ho jako přírodní raritu. 

Geolog Meng Jou-jen, který studoval fotografie "kamenné květiny", však tvrdí, že to, co 
lidé považují za okvětní lístky, jsou jen 300 miliónů let staré křemičité kruhovité obrazce, 
které nejsou nikterak vzácné.  

http://www.novinky.cz/clanek/156010-v-cine-se-objevil-po-velkych-destich-obri-
kamenny-kvet.html  

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. 


