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Vážení přátelé, kolegové,
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!
Seminář sekce Megalit
… se konal 18.7.2009 v Kounově. Na programu bylo zhodnocení dosavadního snažení o
propagaci a ochranu megalitických památek, zejména stav kolem Kounovských
kamenných řad. Přes všechno pozitivní se nepodařilo vyčlenit les, kde se KKŘ nacházejí,
ze statusu lesa hospodářského na les zvláštního určení. Tzn., že řady jsou i nadále
ohrožovány lesní těžbou. Změna tohoto stavu bude stěžejním úkolem do budoucna.
Dále je nutné propojit snažení i o další kamenné řady a památky v okolí. Obec Kounov
usiluje o ochranu lokality Špičák. Po obhájení diplomové práce o souběhu řad budeme
žádat o ochranu další lokality. Dalším projektem bude stezka na Klučku, který se
připravuje.
Aktuality
Keltové přišli o svatyni
Ludéřov - Obdivovatelé historických Keltů se už řadu let scházejí u Ludéřova, kde, jak

tvrdí, byla keltská svatyně. Poslední výzkumy jim však za pravdu nedávají. Je tedy
možné, že zápal členů různých bratrstev, kteří zde nedávno postavili i kamenný menhir,
jako připomínku dávného kultovního významu místa, brzy ochladne.
Kamenný menhir
Autor: Martin Zaoral
V lese u Ludéřova jsou ukryté valy ohraničující čtvercovou plochu asi jednoho a čtvrt
hektaru. Právě tak vypadají keltská kultovní místa zachovaná například v Německu nebo
ve Francii a není proto divu, že úvaha, že jde o keltskou svatyni, se mezi archeology
objevila už před třiceti lety. Nyní se však odborníci opravují.
„Podrobným terénním průzkumem jsme zjistili, že opevnění porušuje středověké úvozové
cesty a je tedy mladší,“ vysvětlil archeolog Pavel Šlézar z olomouckého pracoviště
Národního památkového ústavu. Podle něj výstavba valů souvisí nejspíše se švédskou
blokádou Olomouce za
třicetileté války.
„Úvozové
cesty
jsou
jednou z větví staré
obchodní cesty z Prahy
do Olomouce, kterou
máme
podrobně
zmapovanou od Jevíčka
přes Konici až sem.
Švédové ji potřebovali
obsadit a proto na ní
vybudovali
opevnění,
takzvanou
redutu,“
uvedl archeolog s tím,
že i samotný objekt má
typické znaky barokního
pevnostního stavitelství.
„Především
zvednutá
nároží,
lichoběžníkový
průřez valem a příkopy
ve tvaru písmene V.
Navíc je celé opevnění v
tak
dobrém stavu, v
jakém by se při místních
klimatických a půdních
podmínkách
těžko
dochovalo z doby před
více než dvěma tisíci
lety,“ upřesnil Šlézar.
Výzkumy se přiklání
ke krátce využívané
vojenské stavbě
Z místa uvnitř valů
nemají zatím archeologové žádné nálezy, ani keltské, ani novověké. Ukazuje to podle
nich na narychlo vybudovanou a poměrně krátce využívanou vojenskou stavbu. Mezi
amatérskými sběrateli se však o keltských nálezech z tohoto místa a jeho okolí potajmu
mluví.

„To je docela dobře možné, protože asi
padesát metrů od opevnění se nachází
keltské sídliště. Nálezy z této doby se mohly
při stavbě opevnění dostat do valů i na
vnitřní
plochu
reduty,“
komentoval
sběratelskou šeptandu archeolog.
Zdá se tedy, že novodobí druidové přišli o
místo ke svým ezoterickým meditacím. Jistá
naděje jim
ale zůstává.
„Pokud
bychom
navzdory našemu pozorování připustili, že jde o kultovní
areál z doby keltského osídlení Moravy, byly by
porušené úvozové cesty ještě starší.
Nejspíše z doby bronzové a to by byl evropský unikát
prvořadého významu. Cesty by pak podle Šlézara
zastínily vědeckým významem i keltské kultovní místo,
jakých
je
po
Evropě
známo
mnoho.

http://prostejovsky.denik.cz/publicistika_prostejov/kelto
ve-prisli-o-svatyni20090613.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 * email: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

