
KOTA ZULU 664.SK  

 

 

První informace o kótě 664 

V létě roku 2012 přišel do redakce časopisu WM magazín e-mail od 

„horala“, který žije na Slovensku, v oblasti Rudňany – Poráč. Popi-

suje v něm bezejmenný kopec ve tvaru pyramidy. Zprávu jsem si 

vytiskl a dlouho ležela na stole ve stohu nevyřízených dopisů. 

E-mail od „horala“ 7. 8. 2012 – může to být pyramida? 

> mozno i ta akoze paramida bola vytvorena pradavno nie 5, 8, 

13tis. dozadu > ale statisice mozno miliony, ved hora kailas v hima-

lajach je tiez pyramida. > zvlastnost je ze ked ide lokalna burka 

spoza toho pohoria ta vzdy sa > to nad akoze pyramidou rozdeli bud 

nalavo na rieku hnilec alebo > napravo na rieku hornad a u nas uz 

neprsi-neplati to ak prsi celoplosne. > toto sa traduje u nas uz od-

davna ze nad tymto pohorim kde je ta > pyramida sa burka odklana. 

> ludia u nas vravia ze vzduch stupajuci hore to robi no podla mna 

mozno > ze nieco ine. 

Dopis neskončil v koši, občas jsem ho znova četl a přemýšlel o po-

divném kopci, který na mapách vypadá skutečně jako pyramida. 

Snad podvědomně, nebo z jiného důvodu, zůstala tato informace v 

mých myšlenkách. 

S novou informací jsem kontaktoval slovenské badatelské weby a 

spolky s nabídkou průzkumu v terénu a další spolupráce. Nikdo se 
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bohužel neozval. Horal se mezitím odstěhoval za oceán, kde dnes 

žije a pracuje. 

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: http://kotazulu664.sk/prvni-informace-o-kote-664/ 

 
Zakladatel a vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti je Jiří 

Matějka. Časopis vychází měsíčně v tisku a v elektronické podobě. Před-

platné ojednávejte e-mailem: jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo v e-shopu: 

www.wmmagazin.cz/eshop. Internetové stránky časopisu: www.wmmaga-

zin.cz 

 

Cesty a expedice za poznáním pořádá Nový cestovatel z.s. ve spolupráci s 

časopisem WM magazín. Nebaví vás ležet na přeplněné pláži a popíjet 

drinky? Pojeďte s námi. Nové poznávací cesty a expedice najdete na strán-

kách www.novycestovatel.cz. Pro informace a objednávky pište, nebo vo-

lejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608). Těším se na 

vás.  
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