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Vážení přátelé, kolegové,
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!
Seminář sekce Megalit
… se bude konat 18.7.2009 na kounovských kamenných řadách, druhá část a v případě
špatného počasí v hospůdce U Pavla v budově sokolovny, v důstojném prostředí i
s občerstvením. Půjde o pracovní setkání, s 2-3 referáty a prezentacemi knih, názory a
diskuse. Pozváni budou i starostové s obcí s megalitickými památkami. Jak se bude
naplňovat program, budeme Vás o něm informovat. Pište, zda byste se akce zúčastnili.
Ohlasy
Dík za pěkný mailík s fotografiemi. Pouze bych rád upozornil, že v mailíku zmíněný
menhir, který se nachází u vesnice Líšno u Benešova je na našich stránkách
http://eldar.cz/archeoas/ o archeoastronomii již několik let i s fotografiemi. To však
neznamená, že bychom o něm věděli něco bližšího, musíme jej ještě „zasadit" do krajiny
z
hlediska
astronomie.
S pozdravem K. Dudek
Aktuality
Monumentální 'Stonehenge'
mají už také v Ohrazenicích
Pardubice - Po rekonstrukci
komunikace
a
přestavbě
křižovatky
vsadil
městský
obvod na estetiku (Autor: Petr
Doubrava) Uprostřed Ohrazenic
se
objevila
„megalitická“
stavba.
Uvnitř
kruhového
objezdu. Autor: DENÍK/Luboš
Jeníček
Na Pardubicku se sice žádné megalitické stavby nenalezly, přesto si člověk nyní může
udělat určitou představu, jak tato impozantní díla mohla vypadat. Stačí mu k tomu
zavítat do Ohrazenic, místní části krajského města. Před víkendem zde byl prostor
nedávno vybudovaného kruhového objezdu osazen mohutnými kamennými kvádry. A
pardubický „Stonehenge“ byl na světě.
Kamenný kruh
Kruh velkých pískovcových kvádrů - zhruba tři metry dlouhých – se od středy tyčí
uprostřed kruhového objezdu v Ohrazenicích. Uvnitř kruhu menhirů je pak umístěna
menší kamenná stavba, která připomíná proslavený anglický Stonehenge. Završil se tak
nápad jak využít tuto dopravní stavbu i po estetické stránce.

„Menhiry mají symbolizovat ohradu, ohrazení něčeho čili Ohrazenice,“ vysvětluje pro
někoho možná nezvyklé dílo starosta sedmého městského obvodu Milan Tichý.
"Jsou to pořádné kusy kamene, to znamená, že by je ani řádění potenciálních vandalů,
kterých se samozřejmě po městě pohybuje řada, nemělo ohrozit. Předpokládáme, že si
na tom nikdo nebude zkoušet svoje svaly.“ Kamenný monument bude navíc nepřetržitě
monitorován
kamerovým
systémem.
Netradiční úprava středového kruhu podle Milana Tichého přispěje i k bezpečnosti
silničního provozu. Kruhový objezd je díky menhirům zdaleka vidět a signalizuje řidičům,
že se blíží k překážce. Úpravu křižovatky pořídil městský obvod za tři sta tisíc korun. Jde
ale o peníze, které malá radnice obdržela jako osmisettisícový sponzorský dar do
městského rozpočtu.
„Nejsou to peníze, o které bychom ošidili třeba výstavbu chodníků či opravy komunikací.
Byly to prostě peníze navíc. Je potřeba si uvědomit, že celková investice na opravu
komunikace, včetně kruhového objezdu, který dostal první cenu v soutěži všech
kruhových objezdů v Pardubickém kraji za dopravně bezpečnostní řešení, byla kolem
šestnácti milionů korun. To znamená, že těch tři sta tisíc korun nevidím jako zásadních.
Je to určitá atrakce, když zkusíme uvažovat i v kategoriích, že leckdy je dobré udělat
něco také po estetické stránce. Zkrátka že peníze nemusí být vždy vynaloženy účelově,
ale i účelně, pokud přistoupíme na to, že i estetika patří k normálnímu životu,“ obhajuje
starosta novou výzdobu, která může vyvolat i kontroverzní reakce. Stavba je ale podle
Tichého řádně schválena zastupiteli obvodu.
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/monumentalni-stonehenge-maji-uz-take-vohrazenicic.html
Připomínáme: uhraďte včas čl. příspěvek a předplatné našich tiskovin:
Čl. př. KPUFO

Časopis ZAZ

Časopis CP
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X
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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 * email: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

