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13. setkání pod kotou zulu 664 

15–16.12.2018 se uskutečnilo 13. setkání přátel pyramidového 

kopce Kóta zulu 664. V sobotu jsem přednášel na veletrhu Ezofest 

v Košicích (od 13.30) o historii objevu kopce u Markušovců (Kóta 

zulu 664) a navečer (18.00) jsem se potkal s přáteli v areálu sou-

kromé riviéry Olšo. V neděli bylo již 13. setkání a uvařili jsme pro 

vás I. Vánoční kapustnicu. 

 

Noční měření v Iontovém tunelu 

Sobota 15.12.2018. Po seznámení u čaje na soukromé riviéře Olšo 

u Markušovců jsme se společně vydali do Iontového tunelu, který 

vede 260 m. do středu Kóty zulu 664. Tunel byl vyražen před 40. 
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lety údajně jako průzkumná sonda. Dnes existují tři teorie, proč byla 

chodba československými geology vysekána. S teoriemi vás vždy se-

znamuji na každém veřejném setkání. 

Provedl jsem již 13. kontrolní měření vzdušných záporných iontů v 

Iontovém tunelu, kterým se také říká vzdušné vitamíny. Více o zá-

porných iontech si přečtete v časopise WM magazín: Zdravotní vý-

hody záporných iontů zde → 

Na závěr nočního průzkumu jsem provedl první měření elektric-

kého a magnetického pole citlivým přístrojem, který používají na 

Ruské akademii paranormálních věd. Výsledek byl natolik překva-

pivý, že bude nutné další měření pro potvrzení zjištěných hodnot. 

Další měření budu provádět 25.1.2019 navečer. Více informací o 

dalším setkání pod Kótou zulu 664 bude zveřejněno na webech ča-

sopisu WM magazin.cz, Nový cestovatel.cz a Kóta zulu 664.sk 

 

Po nočním průzkumu jsme až do půlnoci poseděli v areálu riviéry 

Olšo u čaje, horké polévky, nebo jiných „léčivých“ tekutin. Vedle 

velkého venkovního bazénu je postavena nová pyramida Orchidea 

pro relaxační a ozdravné pobyty. Dnes byl areál a pyramida pokryta 

sněhem, přesto jsme v pyramidě provedli měření záporných iontů. 

Hodnota vzdušných vitamínů byla 10.000 iontú/cm3. 

 

http://www.wmmagazin.cz/2584-2/
http://www.wmmagazin.cz/2584-2/
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Regenerační účinky Iontového tunelu 

V neděli 16.12.2018 se uskutečnilo veřejné setkání. Asi hodinu před 

jsme se všichni sešli ve vyhřáté chatě na riviéře Olšo u přípravy 

pravé slovenské vánoční kapustnice. V 11.30 se uskutečnilo již 13. 

setkání před Iontovým tunelem, kde jsem vás seznámil s historií ob-

jevu a novinkami z průzkumu. Na konci tunelu proběhlo měření 

iontů. Naměřená hodnota na konci Iontového tunelu byla víc jak 2 

miliony záporných iontů/cm3. 

Iontový tunel denně navštěvují desítky lidí nejenom ze Slovenska. 

Lidé využívají účinky záporných iontů pro zdraví, relaxaci a pohodu. 

Zaznamenal jsem, že již po půlhodinovém pobytu v Iontovém tu-

nelu jsou lidé uvolnění a veselí. Lidé přestávají myslet na práci a své 

problémy. Unikátní přírodní klima v Iontovém tunelu má příznivý 

vliv na lidské zdraví a psychickou pohodu. Přijďte se uvolnit, po-

vykládat a zasmát na další veřejné setkání, pod Kótou zulu 664 které 

bude 25–26.1.2019. Program bude včas zveřejněn. 

Vánoční kapustnica pod Kótou zulu 664 

Po průzkumu Iontového tunelu jsme se setkali na riviéře Olšo, kde 

na nás čekal kotel s pravou slovenskou vánoční kapustnicou, kterou 

vařil osobně majitel areálu Paľo a jeho kuchaři. Kapustnica byla 

skvělá, stejně tak nálada. Děkuji Paľovi a všem co s námi zůstali až 

do konce, a těším se na další setkání. 
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Projekt můžete podpořit nzakoupením e-publikace Kota zulu 664 

(2012-2018)  

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: 13. setkání na Kótě zulu 664 – Kota Zulu 664 

 

Zakladatel, vydavatel a šéfredaktor časopisu WM magazín je Jiří Matějka. Časopis 

vychází měsíčně v tisku a v elektronické podobě. Předplatné ojednávejte e-mailem: 

jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo v e-shopu: www.wmmagazin.cz/eshop. Interne-

tové stránky časopisu: www.wmmagazin.cz 

http://wmmagazin.cz/eshop/domu/65-kota-zulu-664-20122018.html
http://wmmagazin.cz/eshop/domu/65-kota-zulu-664-20122018.html
http://kotazulu664.sk/13-setkani-na-kote-zulu-664/
file:///D:/005-WEBY/KOTA%20ZULU%20664%20SK/kota-pdf-stranky/www.wmmagazin.cz
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Cesty a expedice za poznáním pořádá Nový cestovatel z.s. ve spolupráci s časopi-

sem WM magazín. Nebaví vás ležet na přeplněné pláži a popíjet drinky? Pojeďte s 

námi. Nové poznávací cesty a expedice najdete na stránkách www.novycestova-

tel.cz. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, 

Tel: +420 777 770 609 (608). Těším se na vás.  

http://www.novycestovatel.cz/
http://www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

