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Vážení přátelé, kolegové,  

sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!  

Kounovské KŘ  

Rád bych vás informoval o nové internetové prezentaci Kounovských kamenných řad, která byla 
spuštěna na internetových stránkách obce Kounov. Na stránkách jsou v tuto chvíli k dispozici 
základní informace o řadách, fotogalerie, informace pro návštěvníky památky nebo informační leták 
s přehlednou mapkou přístupových cest a areálu řad. Leták je samozřejmě zdarma ke stažení ve 
formátu PDF. Další informace budou postupně přibývat! Úvodní stránku internetové prezentace 
Kounovských kamenných řad naleznete zde - http://www.obec-kounov.cz/kounovske-rady/. 

Kounovské kamenné řady konečně mají také svou profilovou stránku na Facebooku. Budeme rádi 
pokud se stanete fanouškem Kounovských kamenných řad a podpoříte tak tuto unikátní památku. 
Stránku KKŘ na Facebooku naleznete zde - http://www.facebook.com/pages/Kounovske-kamenne-
rady/459463345340?ref=ts. 

Roman Hartl, Rakovnicko o. p. s., e: hartl@rakovnicko.info, t: 732 758 400, skype: hartlroman 

Aktuality  
 
Z. Procházka: Čtenáři se mají na co těšit, snad se nás krize nedotkne. V předvánočním čase vyšla 
další zajímavá kniha, která mapuje historii kameníků a kamenných památek nejen v našem 
regionu.  
http://domazlicky.denik.cz/kultura_region/z-prochazka-ctenari-se-maji-na-co-tesit-20100107.html  
 

 
Shozený menhir je konečně 
zpátky na svém místě - Dívčí 
kámen - Ozdravný kámen už opět 
vyzařuje svoji pozitivní energii. 
Přednášky na téma alternativní 
energie jsou již na Dívčím kameni 
tradicí. Na snímku Jiří Píša (vlevo) 
poučuje, jak správně s kamenem 
pomocí virgule komunikovat. 
Autor: DENÍK/Václav Votruba 
Svůj slib nakonec splnila ještě před 
koncem roku správa hradu Dívčí 
kámen. 

Shozený menhir, který proti své vůli 
strávil celý rok na stráni pod 
zříceninou, je opět zpátky na svém 
místě. Poté, co si s těžkým 
kamenem neporadil ani silný kůň, 

naděje na jeho návrat slábla. 

Nakonec ho ale na původní místo vrátila dvojice pánů Jiří Píša a Dalibor Uhlíř. Turistům, kteří jsou 
schopní cítit z menhiru pozitivní energii, tak dali pěkný dárek k Vánocům. 

 



„Nejdříve jsme se ho snažili před zimou vytáhnout s pomocí koníka. Ač se snažil ze všech sil, s 
menhirem nepohnul, což bylo zklamání. Kvůli nedostatku místa nemohl pořádně zabrat,“ 
vzpomínala správkyně Dívčího kamene Zdeňka Tučková. 

„Po všech pokusech se ho ale přece jenom podařilo před Vánoci zvednout. Pánové si udělali 
speciální přístroj, díky kterému kámen pomalu vynesli. Nahoře ho pak vztyčili.“ 

Díky jejich vynaloženému úsilí menhir dnes opět stojí na západní straně parkánu. A jak zmínila 
Zdeňka Tučková, už se nemůže dočkat lidského pozdravu a pohlazení. 

Že není kámen s pozitivní energií lidem lhostejný, se správkyně přesvědčila hned v sobotu 26. 
prosince, kdy si k němu našlo cestu hned několik turistů. 

Je pro ženy 

Menhir na Dívčím kameni je určen hlavně ženám, kterým by měl léčit třeba srdce. Alespoň tomu 
tak je podle odborníků. Tím, že ležel pod hradem, byla jeho léčivá síla utlumena. Energie se opět 
aktivovala až jeho návratem. 

„Je to totiž jeho správné místo,“ dodal Jiří Píša, který se také aktivně účastní na Dívčím kameni 
besed o alternativních energiích. 

http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/shozeny-menhir-je-konecne-zpatky20091229.html  
 
 

Krtské skály - les plný kamenů 

Michal Různic - Jak jsme již psali v jedné z předchozích reportáží, na Jesenicku se to jen hemží 
pověstmi o permonících, zlatých pokladech, ale pojďte s námi ještě o kus dále do historie 
Jesenicka, kam nás zavedla další rodinná výprava. 

Plzeňská pahorkatina, která 
je velmi významná 

svým geologickým 
složením, zasahuje velkým 

obloukem od Plzně až po 
Kladensko. Součástí je tzv. 
pahorkatina Rakovnická. V 
této lokalitě, konkrétně na 
Jesenicku, které se nachází 
kdesi v pomyslném středu 
zmíněného oblouku, je 
samozřejmě jako po celém 
tomto území zvýšený 
výskyt prastarých kamenů, 
skal, výčnělků, jeskyní či 
starých štol a mnoha 
dalších různých lokálních 
přírodních a turistických 
zajímavostí. Mezi největší z 
nich obecně patří 
pravděpodobně kounovská 
lokalita "kamenné řady", o 
které si více povíme v 

některém z následujících pokračování tohoto miniseriálu. Ale pojďme k našemu dnešnímu 
vyprávění. 

Naše další zimní putování po rakovnickém kraji souvisí opět s turisticky méně známým, přesto 
velmi zajímavým územím Jesenicka a samozřejmě se zapomenutými všudepřítomnými kameny.  

 



Dnes Vám povíme, kam nás dovedla jiná reportáž, totiž znovuzrození masopustní tradice v obci 
zvané Krty, kam jsme v tomto proměnlivém zimním počasí vyrazili s manželkou Janou a dcerou 
Kateřinou. 

V průběhu zmiňované 
reportáže jsme v 
odpoledních hodinách 
měli velké štěstí a narazili 
na člověka, který tuto 
oblast zná velmi dobře, 
totiž na Alexandra Krška, 
mimo jiné též hlavního 
organizátora zajímavé 
multiakce, tzv. Festiválku 
přírodních sportů, který se 
pravidelně koná v Jesenici. 
Od něho jsme se dozvěděli, 
že nedaleko od nás se 
nachází zajímavé místo, 
kam bychom se rozhodně 
měli zajít podívat. Zanechali 
jsme tedy auto nedaleko 
lesa a vydali se po značené 
turistické značce modré 
barvy, jež nedaleko 
navazuje na značku 
zelenou, vedoucí do 
nedaleké Jesenice. 

Zanedlouho, je to opravdu jen kousek cesty, se před námi začaly vynořovat nádherné přírodní 
scenérie kamenů a skal, prosvícené hřejivým sluncem, jež vrhalo stíny do lesního porostu. 

 Na tomto místě, zvaném Krtské skály, které je mimo jiné významnou chráněnou lokalitou, se pásy 
kamenných bloků a roztroušených kamenů táhnou v mírně svažitém terénu lesního porostu nad 
malebnou obcí Krty. 

Na člověka dopadá až sváteční atmosféra a radost s pobytu v přírodě, pokud najde takové místo, 
kde si může aktivně odpočinout. Krtské skály, ač někdo řekne, no co,jen kameny, na mě i na 

zbytku rodiny zanechaly 
velký dojem. 

Pátrali jsme v okolí také po 
kamenných lomech. 
Zbytky starých kamenných 
lomů menších rozměrů 
znázorňují historii těžké 
práce horníků, kteří kdysi 
těžili obří žulové kvádry a 
odváželi je k dalšímu 
zpracování. Tito lidé žili 
údajně též v hornické osadě 
v obci zvané Hůrky 
nedaleko Jesenice. 
Kamenný lom větších 
rozměrů se ale nenachází 
zde, jak bychom čekali, ale 
ještě o kus dál, směrem na 
jih. Bohužel, tam jsme se 
již vzhledem k pozdnímu 
odpoledni nevydali. 
Přesto doporučuji udělat si 
čas a vydat se po 

turistických značkách nebo jen tak podle chuti do terénu a načerpat tolik drahocenných sil v tomto 

 

 



uchvátaném čase. 
Nutno dodat, že obec Krty 
se nachází jen několik 
kilometrů západně směrem 
od Jesenice a rozhodně 
všem doporučuji toto 
kouzelné místo, ať už 
vlakem nebo autem, pěšky 
či na kole, navštívit. 

Příští výlet se vydáme po 
značené turistické trase 
směrem na sever a to z 
obce Krty do nedalekého 
Petrohradu. 

Deník/ Michal Elznic 

http://rakovnicky.denik.cz/z
pravy_region/krtske_skaly2
0080218.html  
 

 

Připomínáme: uhraďte včas čl. příspěvek a předplatné našich tiskovin:  

Čl. př. KPUFO Čl. př. ČsAAA Časopis ZAZ Časopis CP Celkem 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč 190 Kč 90 Kč 520 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč 190 Kč X 430 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč X 90 Kč 330 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč X X 240 Kč 
Řádný min. 120 Kč X X X 120 Kč 

Bez řádného členství 120 Kč 200 Kč 120 Kč 440 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč 200 Kč X 320 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč X 120 Kč 240 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč X X 120 Kč 
Bez řádného členství X 200 Kč 120 Kč 320 Kč 
Bez řádného členství X X 120 Kč 120 Kč 
Bez řádného členství X 200 Kč X  200 Kč 
 

Kromě časopisů členové KPUFO dostávají Informační bulletin a sekce Megalit vydává svůj bulletin. 
Členský příspěvek KPUFO, ČsAAA, 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+ČsAAA+ZAZ+CP). Částka předplatného ZAZ bude vydavatelství Včelka, která ZAZ vydává, 
přeúčtována, stejně jako čl. příspěvek ČsAAA.   

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. 

 


