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Vážení přátelé, kolegové,  

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

Na závěr sdělení je umístěn vždy soupis knih a materiálů k prodeji!  

Úkoly, náměty k bádání  

Tetín - Smírčí kříž je je snad 
nejstarší smírčí kříž na území Čech, 
hrob Ludmily, ten kámen je tím 
kamenem který zmiňujete v občasníku 
a socha Ludmily. Kostelík je 
samozřejmě zasvěcen Ludmile. 
Hřbitůvek je zcela uzavřený a musí se 
velmi pracně shánět klíče a bez 
průvodkyně to taky nejde. Mají tam 
velmi zlý zkušenosti s vandaly. Jiří K.  

 

KPUFO Karlovy Vary – Doupovské vrchy - údajné tvrziště 
http://www.hrady.cz/index.php?OID=5765 je možná také ringval – viz 
http://www.kpufo.cz/wch/ring.htm. Bydlíte-li v blízkosti, vyjednejte možnost vstupu do 
vojenského prostoru.  
 
Kounovské řady – hodláme zopakovat akci s příjmem rádioných signálů na KKŘ. Minulá 
akce se uz důvodu nepřízně počasí konala v omezené míře. Máte-li zájem se zúčastnit, 
navrhnout metodiku a přístrojové vybavení, napište !  

Trasa čeká na otevření hraničního přechodu  - (…) „Trasa vede krásnou krajinou s 
řadou výhledů až do zaniklé osady Radvanov. Zajímavostí je, že Jiří Píša, který objevuje 
menhiry, tam odhalil energetický bod,“ doplnil Vladimír Rakouš. „Na vzniku cyklotrasy 
mají zájem turisté z Rakouska, protože přes Švédské Šance je to nejkratší cesta do 
Vyššího Brodu.“ http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/trasa-ceka-na-otevreni-
prechodu20090911.html Zná někdo pana Jiřího Píšu? Napište nám!  

Fotografie z cest  

Výlet členů KPUFO do francouzské Bretaně - 
http://picasaweb.google.com/Busman0/Francie2011NormandieABretan#  

 Aktuality 

Je Špičák zajímavější než řady? - Tak jako dnes lákají turisty Kounovské 
kamenné řady, by mohl být v budoucnu lákavý i Špičák. http://raport.cz/noviny/2011-
07_je-spicak-zajimavejsi-nez-rady/2011-07/  



Zátyní: Sídliště pod skalním převisem - 
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/zatyni-sidliste-pod-skalnim-
previsem20110220.html  

Kameny plné energie?- http://www.lideazeme.cz/clanek/kameny-plne-energie  

U Droužkovic byly obnoveny péčí obce ztracené kameny Generalsteine. 
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mdrouzkov/mdrouzk.htm  

Weby  

Šutrovník : http://netpet.tym.cz/tema_kameny.html  

Nepřehlédněte !   

 

 V CAD PRESS vychází kniha :  
Věnceslav Patrovský: Za hranicemi biotroniky  
 
Máte-li vážný zájem o knihu za 200 Kč + poštovné (25 Kč), 
napište! (Do vyčerpání zásob).  
 
Vázaná kniha, 250 stran, formát B5/24 x 17cm.  
 

 

Pavel Kroupa: Kameny krve a víry 1. Karpana, Praha 
2010, 280 (140 stran fotografie).  

Problematikou menhirů a starých osídlení v evropském měřítku 
se Pavel Kroupa zabývá řadu let. Není to žádný snílek, ale snaží 
se o racionální vysvětlení, podložené i svými vlastními výzkumy. 
Nedílnou součástí publikace jsou i jedinečné letecké snímky 
popisovaných lokalit dosud nepublikované, které pořídil sám 
autor.  

http://www.karpana.cz/knihy/kameny-krve-a-viry-1/ - 
http://www.karpana.cz/kontakt/  
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