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Vážení přátelé, kolegové,
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!
Aktuality
Na stránkách obce Zbuzany je oddíl - Tajemné památky http://www.zbuzanyobec.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=19196&id=5739&p1=2326 kde
nás
zaujala
zmínka o piktogramu z leteckého snímkování 24.7.1994. V obci je i jeden ze známých
menhirů (viz : http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/album.htm kde právě nyní přibyl
místní kámen u kapličky. Z obecního úřadu
nám bylo oznámeno jméno dědice místního
znalce historie. Kdo bydlí v blízkosti, ujme
se někdo pátrání ? Kontakty Vám sdělíme.
Kamenný Slouha na
bráška Mistr Jan Hus

Klepci

a

jeho
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Vrch Klepec (ležící u obce Přišimasy
uprostřed mezi Úvaly a
Českým
Brodem) z dálky nijak monumentálně
nepůsobí. Vysoký je 358 metrů nad
mořem, ale na jeho nejvyšší bod se jen
tak nedostanete; je to strmý kámen a
navíc
je
chráněn
jako
přírodní
památka.
Ten kámen zřejmě dal vrchu i jeho záhadné
jméno, pocházející z holandského slova
klippe, které ve vrcholném středověku
přešlo do němčiny jako kläp a označovalo
svislé nebo převislé skály.
Z takových skal se do dnešní doby
zachovala jen ta jedna - největší, zvaná
Slouha, nebo také Ovčák či Pastýř.
Ostatní kameny vzaly až na malé výjimky
za své v roce 1843, kdy zde byl zřízen
lom a zdejší kvalitní hrubozrnná porfyrická
žula byla použita na stavbu císařské
silnice z Prahy do Kolína a také na základy
mostů v Praze a v Poděbradech.
Zaklet do kamene

Kamenný Slouha získal své jméno bezpochyby podle svého tvaru - je jakoby předkloněn
a na vrcholu zaoblen, a tak skutečně připomíná typický skloněný postoj pokorného
starého služebníka. Ovšem služebníka, proti kterému by i golem byl malý. Slouha se totiž
tyčí z rovinky na vrcholu do výše osmi metrů (a je 11 metrů svažitě dlouhý a asi tři
metry široký).
Samozřejmě, že s takovým bizarním
tvarem se pojí i pověsti. Kamenný slouha
byl podle jedné z nich ovčákem, a protože
se večer dlouho se stádem nevracel z
pastvy, zavolala rozzlobená hospodyně
směrem ke Klepci: „Bodejž bys tam
zkameněl." A stalo se. A menší balvany
kolem Slouhy (dnes již odtěžené) prý byly
zkamenělé ovce.
A skutečnost?
I když by bylo lákavé představit si tento
kámen jako uměle vztyčený menhir, není to pravda. Kámen stojí na původním místě a
vyrůstá ze stejného žulového podloží, které jej tvoří. Kdysi byl bezpochyby součástí
mohutného jednotného kamenného masivu, který vlivem třetihorních zemětřesení
rozpukal a posléze se erozivní činností vody a mrazu rozpadl na řadu menších
monumentů.
Přírodní památky
Od roku 1977 je vrchol kopce Klepec se Slouhou chráněn jako přírodní památka Klepec
I. Druhý největší zachovaný balvan na Klepci najdeme v přírodní památce Klepec II ve
vzdálenosti asi 300 metrů severně v lese Borek. Říká se mu Fůra sena nebo také Stoh
slámy a je vysoký čtyři metry. Na jeho vrcholu se nachází několik skalních mís.
I k tomuto kameni se váže pověst. Prý zde v bahně uvízl vůz s fůrou sena a vozka si
zavolal na pomoc čaroděje. Ale protože mu nechtěl zaplatit, tak jej čaroděj proklel a
nechal jej i s celým vozem zkamenět.
V lokalitě se najde ještě několik dalších kamenů a také dva zatopené lůmky, v nichž se
těžila žula mimo jiné pro potřeby obnovy vyhořelého Národního divadla. Stojí za to ještě
připomenout, že roku 1844 se zde konal tábor selského lidu, protestujícího za lepší
životní podmínky. Další (tentokrát tajný) tábor lidu se zde sešel v roce 1897.
Téhož roku byl i samotný Slouha pozměněn na památník, neboť do jedné z jeho stran
byla zasazena pamětní deska na počest padlým občanům zdejších vsí.
Foto: Vladislav Dudák, rytina - informační panel zřízený obcí Přišimasy u Slouhy
Husův kámen si musel počkat na první mráz
Po vzniku Československé republiky se začaly houfně stavět památníky Mistra Jana Husa.
I nedaleké město Český Brod (s husitskou tradicí) se rozhodlo vztyčit Husův kámen s
pamětní deskou. V březnu roku 1920 byl k tomuto účelu vybrán 280 kg těžký balvan z
Klepce. Doprava nebyla snadná. Zpočátku ji zajišťovali statkáři z Límuz pomocí parní
oračky. Ta je však sama natolik těžká, že se s nákladem daleko nedostala a uvízla brzy v
bahně rozměklé cesty. Vhodnější dopravní prostředek se však nenašel, a tak kámen ležel
u cesty až do října, kdy půda mrazem ztvrdla, a teprve pak byl na další parní oračce

pomalu dopraven do Českého Brodu. Tam pak byl dne 6. července 1921 slavnostně
odhalen.
http://www.tyden.cz/rubriky/cestovani/okno-do-ceska/kamenny-slouha-na-klepci-ajeho-braska-mistr-jan-hus_113165.html
INZERCE
Prodej :

Psychotronika v archeologii. Sborník materiálů ze semináře Sdružení
badatelů v psychotronice 30.11.2004 v Plzni. (členové KPUFO - 40 Kč,
nečlenové 50 Kč)

Kol. aut.: Záhady hradu Houska. Mýty a skutečnosti. Sborník statí od
členů KPUFO Česká Lípa z internetových stránek KPUFO. (členové KPUFO 15
Kč, nečlenové 25 Kč)

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
- 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.

