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15. setkání pod kotou zulu 664 – uzavření tu-

nelu 

Druhé setkání v roce 2019 

Kota zulu 664 je nejenom slovenský (slovanský) fenomén. Je to 

duch doby, nezávislý na politice, penězích a společenských názo-

rech. 

V sobotu 23.2.2019 se uskutečnilo již 15. setkání pod Kotou zulu 

664. Děkuji všem, co přijeli podpořit nově objevenou a ojedinělou 

slovenskou lokalitu v Markušovcích. Setkání proběhlo v areálu Rivi-

éry Olšo, který se nachází na úpatí pyramidy Kota zulu 664. 
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Historie objevu pyramidy Kota zulu 664 

 

Všichni zúčastnění s napětím poslouchali příběh objevu bezejmen-

ného kopce v podání Jiřího Matějky: V létě roku 2012 přišel do re-

dakce časopisu WM magazín e-mail od místního rodáka, který se 

podepsal jako Horal. V dopise popisuje bezejmenný kopec ve tvaru 

pyramidy s pozváním na společný výzkum. Až o tři roky později, v 

létě roku 2015, jsem uskutečnil první průzkum bezejmenného 

kopce 664 nedaleko Markušovců. Kopec ve tvaru pyramidy nemá 

jméno, proto jsem ho nazval Kóta zulu 664. Pyramida se nachází 

v bývalém báňského areálu Stožky, mezi obcemi Markušovce a 

Rudňany. Strana pyramidy je orientovaná k severu s odchylkou cca 

°, tak jako nejstarší stavby na naší planetě. S „Horalem“ komunikuji 

a určitě přijede se mnou na některá další setkání. Těším se. 

 

Může být Kóta zulu 664 skutečná pyramida? 

Pokud mluvíme o Kóte zulu 664 jako o pyramidě, musí každý objev 

pyramidy splňovat specifická kritéria, aby mohl být uznán. Hlavním 

kritériem je tvar pyramidy, posvátná geometrie a orientace ke svě-

tovým stranám. Druhým kritériem je existence podzemních chodeb 

a přítomnost tekoucí vody a podzemních jezer. Snad nejdůležitěj-

ším kritériem je přítomnost kovových rud. Pokud dokážeme exis-

tenci všech kritérií, můžeme prohlásit, že slovenský kopec u 
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Markušovců je skutečná pyramida. V tomto roce se zaměříme na 

podrobný průzkum této zajímavé lokality. 

 

Fenomén Kóta zulu 664 si získává pozornost odborníků a přátel, ne-

jenom ze Slovenska. Stalo se již pravidlem, že se společně setká-

váme od roku 2017 každý měsíc v této zajímavé lokalitě. Návštěv-

níků je stále víc, proto jsem ocenil a využil nabídky setkávat se na 

riviéře Olšo v Markušovcích, kde se každý dozví nejnovější infor-

mace z výzkumu pyramidálního kopce Kóta zulu 664. 

 

Slovanský svátek pod Kota zulu 664 

Masopustní zvyky (fašank, ostatky, nebo karneval) mají původ v 

předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Na počest to-

hoto starého svátku jsme pro návštěvníky a příznivce vegetariánství 

uvařili čočkovou polévku v kotli nad ohněm. Musím poděkovat 

Henrietě a Gábi za pomoc s přípravou, protože já a Palo bychom to 

tak skvěle neuvařili, ani náhodou:) 

Je zřejmé, že Slované obývali evropský kontinent již před tisíci lety. 

Dnes se myšlenky slovanské jednoty potlačuje, staré svátky byly 

přejmenovány, artefakty a důkazy o nejstarším písmu jsou ignoro-

vány. Historici si zřejmě neuvědomují, že je to písmo, kterému ro-

zumí většina Evropy dodnes. Jsem přesvědčen, že velmi brzo 
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objevíme stopy Slovanů také na Kote zulu 664. Pokud v sobě cítíte 

slovanský původ, přijďte na další setkání. Doporučuji podívat se na 

články o Slovanech, které jsou v časopise WM magazín → O Slova-

nech 

 

Měření orgánové kondice 

Již podruhé v tomto roce měřím stav lidského těla sotisfikovaným 

přístrojem. Výsledky takového měření jsou pro každého poučením 

a také překvapením. Tentokrát jsem měřil kondici před výstupem 

na vrchol Koty zulu 664 a po návratu. Některé parametry se zlepšily, 

například funkce jater, ledvin, plic, mozkové aktivity, nebo kardi-

ovaskulárního systému. První výsledky jsou zajímavé, přesto je 

nutné měření provádět ze statistického hlediska po celý rok. Pokud 

máte zájem, přijďte na další setkání. Víc o měření najdete zde → 

http://www.wmmagazin.cz/?s=slovan%C3%A9
http://www.wmmagazin.cz/?s=slovan%C3%A9
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Uzavření Iontového tunelu 

Iontový tunel je uzavřen, proto jsme ho nenavštívili. Podmět k uza-

vření Iontového je výsledkem jednání předsedy majitelů pozemků, 

soukromé báňské firmy VSK Mineral s.r.o., starosty obce Marku-

šovce a báňského úřadu ve SNV.  Kdy bude Iontový tunel znova ote-

vřen, a jak bude provozovaný není jasné. Mám z toho divný pocit, 

žádný jasný argument, jen intriky a mlžení při jednáních. 

 

Jaro na Kote zulu 664 

Sníh a ledy tají, blíží se jaro. Ukazuje se, že příroda v oblasti Kóty 

zulu 664 je výjimečná čistým vzduchem a výskytem vzácných rost-

linných druhů. Bylo by škoda, kdyby zanikla například neuváženým 
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báňským dílem. Na svazích Kóty zulu 664 roste mnoho léčivých by-

lin a rostlin, z nichž některé jsou chráněné zákonem Slovenské re-

publiky – zejména Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), 

kráľ Slovenských orchideí. Pokud najdete v lokalitě Koty zulu 664 

vzácnou flóru, nebo faunu, vyfoťte ji a napište nám. Pokud máte 

známého botanika, vezměte ho na Kotu zulu 664. Roste tam i 

Čaga... Děkuji. 

Pyramida Orchidea 

 

Koncem léta 2018 proběhl křest pyramidy na Riviéře Olšo pod Kó-

tou zulu 664. Pyramida, postavená přesně podle vzoru Velké pyra-

midy v Gíze, se sklonem stěn 51°5, dostala jméno ORCHIDEA. Název 

jsme zvolili podle vzácné, zákonem chráněné rostliny – Črievičník 

papučkový (Cypripedium calceolus), která roste na svazích pyrami-

dálního kopce Kóta zulu 664. 

 

Měřil jsem vzdušné ionty kolem nové pyramidy Orchidea. V okruhu 

asi 35 metrů kolem pyramidy se hodnoty vzdušných iontů pohybo-

valy od 39.700 až 65.000 záporných iontů/cm3. Je zřejmé, že pyra-

mida, když je správně postavena, dokáže příznivě ovlivňovat široké 

okolí. V pyramidě Orchidea A jsme naměřili velmi vysoké hodnoty 

iontů, ale pro zachování objektivity je nutné měření opakovat ně-

kolikrát za delší časový úsek. 
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Historie Koty zulu 664 od roku 2012–02/2019. Podpora bude pou-

žita na další výzkum Koty zulu 664. 

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: http://kotazulu664.sk/15-setkani-na-kote-zulu-664-2/ 

http://kotazulu664.sk/15-setkani-na-kote-zulu-664-2/
http://www.wmmagazin.cz/eshop
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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 

 

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.  

file:///D:/005-WEBY/KOTA%20ZULU%20664%20SK/kota-pdf-stranky/www.wmmagazin.cz
http://www.novycestovatel.cz/
http://www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

