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Vážení přátelé, kolegové,  
 
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!  
 
 
Pomozte s průzkumem, doplněním fotografií 
 

Kameny u Bedřichova 
(JN) 

Dobrý den! 
Když jsme se letos na jaře 
vraceli s rodinou z výletu na 
běžkách, objevili jsme u obce 
Bedřichov v Jizerských 
horách několik zajímavých 
kamenů.  
V příloze e-mailu Vám 
posílám dokument s 
informacemi o nálezu. Budu 
rád, pokud byste tyto 
informace přidali do Alba 
megalitických památek ČR. V 
případě zájmu Vám mohu též 
poslat fotografie kamenné 
řady u Bylan. 
S pozdravem, Jakub Cepník 

jakub.cepnik@email.cz  
 
Popis: 
Jedná se o dva nebo tři uměle opracované a vztyčené kameny vysoké odhadem půl 
metru až metr. 
 
Původ: 
Nejspíše jsou to žulové sloupky ohraničující oboru v centrální části Jizerských hor, kterou 
nechal roku 1848 zbudovat rod Clam-Gallasů. S menší pravděpodobností by to mohly být 
menhiry. 
 
Umístění: 
Z obce Bedřichov se vydejte po běžkařské trase a po pár metrech dojdete k lesu. Na jeho 
kraji (u cesty) byste měli kameny spatřit. 
 
(Foto: Jakub Cepník) 
 
Mapa: 

 



(Obrázek: 
www.mapy.cz) 
 
Zkoumání: 
Žádné zkoumání této 
lokality dosud nejspíš 
neproběhlo. 
 
Zdroje: 
1) E-magazín Camelot, 
květen 2009, 
www.camelot.czweb.or
g 
2) 
www.fp.tul.cz/kfl/mater
ialy/Jetmarov%E1/KVS
%20Jizersk%E9%20hor

y.doc  
 

INZERCE  

 
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. 

 


