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Akce 

Porada – plánujeme uspořádat poradu, kde bychom se poradili, co můžeme více 
učinit v ochraně megalitických památek u nás. Místo – Kounov. Součástí akce by 

byla prezentace o 19. kongresu 
archeologů, příp. další přednášky. 
Máte-li zájem se zúčastnit, 
napište. Termín – jaro 2014. 

Pátrejte s námi! 

Kámen na vjezdu do Jablonce 
nad Nisou. 50°42'45.307"N, 
15°9'37.869"E (obr. 1)  

Ukrývá se na Šumavě dosud 
neobjevené kultovní hradiště? 
Ten, kdo se domnívá, že 
šumavské kopce již vydaly 

veškerá tajemství, se mýlí. Je toho stále hodně, co čeká na objevení. Čtěte více - 
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/klatovy/124-21158-ukryva-
se-na-sumave-dosud-neobjevene-kultovni-hradiste.html (obr. 2)  

 



Přečetli jsme 

Kameny nad Vlčím Dolem – fotoalbum 
http://skydrive.live.com/?cid=d20e3d6709ab8c61&id=D20E3D6709AB8C61!836
&Bsrc=Photomail&Bpub=SDX.Photos&authkey=!APKuwE8f-kFrAa0 (MUDr. R. 
Zemek)  

Megality nejsou jen „velké kameny“ - Prehistorické kamenné stavby 
vybudované z obřích mnohatunových kvádrů lze považovat jen za jeden z 
atributů celého komplexu megalitické kultury. Prehistorický odkaz - cílem 
tohoto webu, je přitáhnout pozornost čtenářů, k jistým, zdánlivě nezáživným 
vědeckým tématům. Nechceme podlehnout ani lacinému primitivismu, ale na 
druhé straně ani učebnicovému mentorování strohými fakty. Netoužíme získat 
osobní věhlas, ale popularizovat tabuizovaná témata a tak dosáhnou jejich 
vzkříšení k celospolečenskému užitku. http://www.prehistorickyodkaz.cz/  
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Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A 
PSYCHOLOGIE / ÚVOD DO HUMANISTICKÉ 

PSYCHOTRONIKY 
– 290 Kč + pošt. Pište na adresu : kpufo@atlas.cz 

Novák J.N.: Tunguzský meteorit – záhada na víc 
než jedno století – 90 Kč + pošt. Máte-li o knihu 

zájem, pište na adresu : kpufo@atlas.cz 
 

 

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs 
a rozvoj vlastních schopností. NAVA Plzeň 

1996, brož, 140 s., brož, 140 s.  (50 Kč + pošt.) 
Bergier, J.: Víza na jinou Zemi. Z omezeného 

samizdatového vydání. (70 Kč+ pošt.) 

 
 
Sledujte aktuální články na: 
 
KPUFO.CZ/PORTAL - http://www.kpufo.cz/portal/  
KPUFO.EU/SK - http://www.kpufo.eu/sk  
ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz 
CESTY PSYCHOTRONIKY - http://www.cestypsychotroniky.cz 
Informace o předplatném – http://www.zahadyazajimavosti.cz/predplatne.html  
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