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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 od 12 hodin v Kounově 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 z obcí 
s megalitickými památkami. Pište, zda se akce zúčastníte. Doprava na místo je 
individuální.  

Aktuality  

Boleslavský archeolog pokřtí knihu plnou záhad 

Mladá Boleslav - Jiří Waldhauser bude 
křtít dnes na hradě - Obr: Část obálky 
knihy Jiřího Waldhausera. 

Další kniha uznávaného archeologa 
Jiřího Waldhausera je zaměřena na 
výsledky archeologického bádání na 
území Mladé Boleslavi. Z poutavého 
vyprávění autora, který se nejstarším 
dějinám města věnuje již několik 
desítek let, se čtenáři dozví řadu zcela 
neznámých a dosud nepublikovaných 
informací. 

Křest nové Waldhauserovy knihy 
Archeologická tajemství se uskuteční už dnes od 18 hodin na mladoboleslavském hradě. 

Autor čtenářům předkládá mnoho významných a pozoruhodných nálezů vztahujících se 
ke konkrétním městským lokalitám, vypráví o tom, kde všude v Mladé Boleslavi a 
blízkém okolí můžeme narazit na stopy pravěkého a středověkého osídlení, podává 
zasvěcená svědectví, co například ukrývají sklepní prostory mladoboleslavského hradu, 
měšťanských domů na náměstí či koryta řek Jizery a Klenice nebo kde byl zakopán 
bronzový poklad. Atraktivní publikace nabízí přes padesát archeologických zastavení a 
přidává třináct tipů na archeologické výlety po okolí města, které doplňuje bohatý 
obrazový materiál a přehledné mapky. 

Archeologií Mladé Boleslavi se zabýváte řadu let, jak a proč k tomu vlastně 
došlo? Lapidárně řečeno kvůli tomu, že v kouzelné krajince Pojizeří žili minimálně 300 
let moji předkové a tento fakt hnal moje buldočí úsilí se o ní prostřednictvím 
archeologických pramenů dozvědět co nejvíce, dále to potom předat kolegům 
archeologům i občanům. Za těch 44 let mojí archeologické práce v terénu i v 
mladoboleslavském muzeu, zpočátku amatérsky, od roku 1994 profesionálně, jsem 

 



leccos archeologického z lůna matičky země vyjmul, ať již doslova desetitisíce 
archeologických nálezů nebo stovky nových lokalit. A taky se podařilo zaevidovat, 
zmapovat a popsat okolo 130 nemovitých archeologických památek na území 
mladoboleslavského okresu, těch, které se jeví nad povrchem země (hradiště, mohylová 
pohřebiště /jsou zaměřena satelitem/, vojenské tábory, kultovní místa, jeskyně atd.). V 
budoucnosti čekám jejich zpřístupnění v podobě naučných stezek, archeologických parků 
a zážitkových míst. Na trase na hradiště Švédské šance nad Boleslaví, k okolním 
mohylovým pohřebištím a k pramenu Boží voda s nálezy zlata a bronzových seker se již 
pracuje. 

Odkrývání městského podzemí a provádění archeologického výzkumu je, oproti 
nezastavěné krajině, náročnější. V čem nejvíce? Je to asi jako rozdíl mezi uvařenou 
polévkou ze sáčku a rybí polévkou halászlé. Ve městě Mladé Boleslavi se častěji vršily 
stavby a odpadky na sobě po celých dlouhých zhruba tří tisíc let, takže výzkum končíval 
třeba ve skoro šestimetrové hloubce za stálého dokumentování a pečlivého vyjímání 
nálezů. Až se divím, že jsem kvůli nějakému spadlému bludnému kamenu při vykopávce 
neuhynul. Rekord mám v pádu do hloubky 3,5 m v prostoru mezi zdí kostela a hroby. 
Kotrmelce zachránily... 

Pracujete v týmu či zásadní výzkum realizujete pouze vy osobně? Paradoxem 
zůstává, že ačkoli bych nejraději pracoval v týmu archeologů a přírodovědců, putýnka, 
zda na pozici šéfa nebo posledního pomocného archeologa, v terénním archeologickém 
výzkumu Mladoboleslavska (nejenom) mně, (ale i středočeským muzejním kolegům) 
osud v podobě nedávných administrativních opatření Krajského úřadu přiřkl úlohu v 
podobě děvečky pro všechno: to znamená přijet na výkop základů rodinného domku, 
potřebné si oškrabat, osobně vykopat, nakreslit, zfotit, zaevidovat nálezy, umýt je, 
napsat nálezovou zprávu a sdělení do odborného tisku. Poslední tři roky mohou regulérní 
archeologické výzkumy v Mladé Boleslavi provádět pouze archeologické instituce z Prahy. 

Existuje nález, z něhož máte největší radost? Asi to je renesanční talíř s výjevem 
poloviny ptáka hrdličky. Druhá polovička se nezachovala, ale přesto šlo druh ptáka, který 
krmí mladé vlastními vyvrženými sousty, věrohodně určit. Vlastně to je důkaz, že v 16. 
století se muselo v městě slýchávat cukrujú, cukrujú, cukrujú... Obrovské imprese mám 
z ca 700 let starého stříbrného „kotoučku se spínací jehlicí“ ze středověkého hradu 
Rácova mezi Podolcem a Čejetičkami; věc se tam dostala z biblického Jeruzaléma či 
okolí. 

Co vás vlastně vedlo k sepsání této publikace? Nepsaná povinnost, svatá jako 
posvátná indická kráva, že každý archeolog by o svých vykopávkách a nálezech měl 
publikovat nejenom v odborném tisku, ale i prezentovat výsledky a nálezy v knížkách 
určeným občanům, především těm, co mají archeologii jako hobby nebo těm, co chtějí 
vědět o tom, co je pod povrchem města, kudy dennodenně chodí. Pod 161 místy Mladé 
Boleslavi se dodnes něco našlo, archeologické nálezy od konce dob ledových přes epochu 
kamene, bronzu, železa, Kelty, Germány a středověké až novověké předměty našich 
přímých předků. Ta doba dělá dohromady okolo 10 000 let. 

http://boleslavsky.denik.cz/kultura_region/krestknihy20090624.html  

Vrch Klepec: Obětní jámy plné krve Obětní jámy dávných kněží. 

 Čtvrtek 09.07.2009 05:56 - Projděte s námi místa plná tajemství a záhad v Česku i ve 
světě v unikátním seriálu.  



Barbarské germánské kmeny dorazily v průběhu 1. století také do nitra Čech. Válečníky 
provázeli i kněží a šamani, kteří byli zběhlí v různých rituálech, jimiž uctívali své bohy. 
Germánští duchovní neměli žádné kostely nebo chrámy, k obřadům si vybírali místa pod 
širým nebem, typicky na pahorcích, v hlubokých lesích či u pramenů vod a jezírek. 

Není proto divu, že dávným mágům padl do oka 
také vrch Klepec se skalním městem, který se tyčí 
u vesnice Limuzy do výše 358 metrů nad mořem 
a majestátně shlíží na rovinu mezi východním 
okrajem Prahy a městečkem Úvaly. 

U germánských posvátných míst bývalo zvykem, 
že je uzavíral plot, a uvnitř kruhu stál Torův 
sloup. Plocha okolo něj sloužila jako místo sněmů, 
ke sloupu byli přiváděni delikventi či váleční 
zajatci. Kněží zde provinilce soudili a také ihned 
vykonávali tresty. Kaluž krve u paty sloupu 
zaschla jen málokdy. Místo sloužilo také k 
obětování lidí a zvířat místnímu božstvu. 

Rituální obětní jámy našli archeologové v roce 
1927 také na vrchu Klepec. V jedné z nich objevili 
kosti zvířat, v další byly čtyři poháry, obrácené 
symbolicky dnem vzhůru, jako by se životní pouť 
jejich majitelů definitivně završila. (Výrazný vrch 

Klepec ční nad okolní rovinou. – foto) (boh) 

http://sip.denik.cz/reportaze/vrch-klepec-obetni-jamy-plne-krve20090709.html  

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. 

 


