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Vážení přátelé, kolegové,  
 
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!  
 
 
Pomozte s průzkumem, doplněním fotografií 
 
 
Menhir ? MMX - CZ.RA - Újezdec - Informaci o podivném kameni nacházejícím se v obci 
poblíž návsi, původně však u smírčího kříže, "Na vartě" asi 300 m jižně od středu obce, 
podal r. 1987 Jiří Mrázek z  Prahy. 
 
Kamenná řada : MAY - CZ.ZR - Dlouhé - V roce 1998 bylo sděleno KPU panem 
Vladimírem Šoutarem (45 let), že 2 - 3 km jihovýchodně od obce se nacházela řada 
kamenů, menhiry, které byly zapuštěny do země. 
 
MA – CZ.ZR – Kotlasy – kamenné řady a nově postavené pseudomenhiry. Oznámení KPU 
v roce 2002 o kamenné řadě v lese u obce Kotlasy. Její existence inspirovala místní 
aktivisty k postavení dalších menhirů a kamenných kruhů v roce 1998. 
Popis: Řada sestává z 5 kamenů.  Pseudomenhiry : 1) Kamenný kruh u lesa je v dost 
nepřístupném terénu na louce. Má průměr asi 9 metrů z 12 kamenů. 2) Kamenný kruh u 
obce Znětínek (jižně od obce Kotlasy) má průměr asi 5- 6 metrů s obvodovým valem ve 
stylu Stonehenge. 
 
Aktuality 

Vztek a beznaděj: Někdo shodil menhir z hradu Dívčí kámen 

Dívčí kámen - Vandalové si pohráli s kamenem, kterého si mnozí lidé považovali a ctili 
ho. 

Autor:Václav Votruba  
 
O alternativních energiích se na 
Dívčím kameni každoročně 
diskutuje. Na snímku stojí 
přednášející Jiří Píša u menhiru, 
kdy ještě stál ve zřícenině na 
svém místě. 
Autor: DENÍK/Václav Votruba 

Zdrceni jsou někteří lidé z 
vandalského činu, který se udál 
během zimy na Dívčím kameni. 
Menhir, ke kterému se do 
prostředí zříceniny neustále 
vracelo několik poutníků, někdo 
shodil dolů do stráně. 

 



Podle odborníků je menhir na Dívčím kameni určen pouze ženám. Léčit by měl například 
srdce. Jak často by se měl navštěvovat, se dá údajně zjistit podle virgule. 

„Jaké bylo moje nemilé překvapení, když na místě menhiru, který zde stál, zbyla jen 
díra,“ napsala rozhořčeně do diskuze na webových stránkách památky Lenka Svobodová. 
„Musím říct, že místo té pozitivní energie mě spíš zaplavila vlna lítosti, vzteku a 
beznaděje.“ 

Vrátí se 

Podle kastelánky Dívčího kamene Zdeňky Tučkové muselo na vyvrácení menhiru pracovat 
více lidí. Měl to být hloupý žert? To ví jen sami pachatelé. V každém případě Tučková 
ujišťuje, že pokud to bude jen trochu možné, menhir se na své místo vrátí. 

„Bude to chtít zorganizovat pořádně silnou partu. Sehnat turisty nebo kdyby tady byla 
nějaká fajn parta vodáků. Tahat takový kamen do kopce ale nebude žádná sranda. Bude 
se muset hodně dbát na bezpečnost lidí,“ řekla Tučková. „Mnoho návštěvníků je kvůli 
tomu namíchnuto a rozčarováno. Chybějící tabulky či rozbité lavičky si ani nevšimnou, 
jenomže ten menhir tady byl jedinečný, takže je jasné, že se jich to dotklo.“ 

Ztráta energie 

V prostředí zříceniny se každoročně konají besedy na téma alternativních energií. 
Přednášející Jiří Píša tvrdí, že místo, kde se menhir nacházel, není nyní plně funkční. Po 
jeho návratu by ale mělo být vše opět v pořádku. 

„Je to tam nyní utlumené. Když se ale kamen vrátí, aktivuje energii. Je to totiž jeho 
správné místo,“ vysvětlil včera. Ubezpečil, že s nelehkým navrácením kamene pomůže. 

Zmínil také, že byl menhir podobně shozen již jednou. 

„Bohužel se menhiry i kradou. Z Kletě se již ztratily dva. Kde jsou, to stále ještě nevíme. 
Byly to funkční kameny,“ posteskl si Píša. 

Někteří lidé se vydávají na Dívčí kámen jenom kvůli menhiru. „O tom, jaká je 
návštěvnost menhiru, svědčí cestička, co je kolem něho důkladně vyšlapaná,“ řekla 
Tučková. Ostatně, i zmiňované přednášky mají stále stoupající návštěvnost. 

Svůj menhir má také Český Krumlov. Nachází se přímo v centru města na ostrově. Moc 
lidí k němu ale čerpat energii nechodí. 

http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/nekdo-shodil-menhir-z-hradu-divci-
kamen20090421.html  

http://foto.mapy.cz/48907-Divci-kamen-menhir  

Pozn. Red. : takže zatímco se v poklidu ničí pravé menhiry, zde se roní slzy nad nějakým 
nesmyslem…  

 

 

 



INZERCE  

Prodej :  

 

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)  

 

Šafařík, L.: New Age. Vznik, podstata, projevy. Soubor prací postihující 
řadu aspektů tohoto fenoménu současnosti. Vydavatelství Včelka Plzeň, 45 
Kč 

 

Brotz, K.: Zóny léčivé energie. Soubor prací ze senzibilní praxe autora. 
Vydavatelství Včelka Plzeň, 45 Kč (vyjde v dubnu) 

 
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. 


