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Vážení přátelé, kolegové, přinášíme

NOVINKY

Pokud jste na facebooku, připojte se ke skupině
MEGALITY v ČR http://www.facebook.com/groups/288130822693/.

PÁTRÁNÍ
Toto zajímavou, i když přírodní sestavu kamenů, nazývanou na facebooku
Svatyně, jinak Slunovratné kameny, lze najít na Šumavě na GPZ
48.9081122N, 13.6757417E. (48°54'29.204"N 13°40'32.670"E)

Změny

v

Klíčově

-

Kámen
v Klíčově
(http://kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mklicov/mklicov
.htm) byl přemístěn. Místní patriot kámen umístil na svůj
pozemek na zahradu rodinného domu v obci Klíčov (GPS:
49.8036875N, 12.7114044E), vidět je i přes plot, ale
návštěvníky pustí ochotně i k němu. Říká, že mu lidé, co
hledají Klíčovský menhir, nevadí. Sám nechápe původního
majitele, co mu tak vadilo. Zasvěcení ví, že ani "stará" poloha
(GPZ
49.8052225N,
12.7149581E)
nebyla
původní.
PREHISTORICKÝ ODKAZ objevil i druhý monolit v Klíčově o
délce více jak 3 m a váze 7 tun!

PŘEČETLI JSME

Příběh kulovitého balvanu
http://www.lideazeme.cz/clanek/pribehkukuloviteho-balvanu

Chlístovské menhiry
https://www.youtube.com/watch?v=P-7gaG_uMVc
Leží u Žihle česká hvězdná brána?
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzenskykraj/plzen-sever/1297-30607-lezi-u-zihle-ceskahvezdna-brana.html

Zápisy na kameni zvaném Králův stůl http://www.wogastisburc.com/index.php?text=7zapisy-na-kameni-zvanem-kraluv-stu

Menhiry na zbudovských blatech - http://mojekniha-stinu.blog.cz/1504/menhiry-na-zbudovskychblatech

Haná má svůj Stonehenge, archeologové objevili
zbytky tajemné svatyně
http://olomouc.idnes.cz/archeologove-hanastonehenge-svatyne-

Sekce Megality na magazínu Záhady a zajímavosti
:
http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php?option
=com_content&view=category&layout=blog&id=7&I
temid=10

Z KORESPONDENCE

Máme v obci Líšný u Jizery veliké rovinné louky,
přemýšlím o replice prehistorické památky. Kde
mohu čerpat nápady či rady? – Co byste poradili?
Pište na naši adresu.
Navštívil jsem les za Bedřichovem - část zvanou
Herzica. Až na druhý pokus jsem dohledal křížový
kámen
popsaný
na
vašem
webu http://www.kpufo.cz/wbl/wbl.htm
a i na
dalších
stránkách
např. http://www.smircikrize.cz/bedrichov.htm.
Kámen je v dobré kondici, mírně zarůstá mechem, fyzicky jsem na něj raději
nesahal. Je situován cca 425m SSZ od betonové nádrže bývalého lesního tábora.
Od cesty směrem z tábora je po pravé straně asi 40 m. Je vedle staré úvozové
cesty, která je v terénu znatelná jako rýha, rýhy hloubky 2-0,5 m. Podle
katastrální mapy se orientovat nedá - zakreslená cesta je cestou nynější novou.
S pozdravem a přáním hezkého dne Ing. Marek Chládek. Děkujeme a přivítáme
další poznatky z Vašich návštěv megalitů !

KNIHY
NAŠE PUBLIKACE
Český student Jiří Pšurný napsal bak. práci o maltských
chrámech – „Maltské chrámy. Architektura a vývoj.“
Najdete jí na adrese:
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/61352/

Na facebooku se objevila stránka o nové knize Hany
Vanické: „Napsáno v kameni“ (I) a (II). Doména ke
knize
http://www.napsanovkameni.cz/
je
pouze
registrovaná, nemá žádný obsah. Prezentované úryvky
však neslibují nijaké objevy, jen to, co je všeobecně
známé a pak povídačky, jak který kámen harmonizuje…
Nicméně si tato brožovaná, 80 stránková kniha za 178 Kč
najde své čtenáře…

NAŠE PUBLIKACE
NAŠE PUBLIKACE

Kol. aut.: Jaká tajemství
skrývají kapličky a boží muka.
Sborník statí, úvah i
překvapujících skutečností,
skrývajících se za drobnými
stavbičkami, které potkáváme
každý den. (4. doplněné vydání)
Vydavatelství Včelka, (40 Kč)

V. Drobečková: Svátky přírodních sil. Jak
je možné, že rozličné kultury oslavují stejné
nebo podobné svátky? Je tato udivující
podobnost mezi kulturami dána jen prostou
výměnou, nebo zde působí síly, dané
přírodními vztahy, cykly a netušenými
souvislostmi? To nám ukáže tento celoroční
přehled svátků a obyčejů z různých etnik i
náboženských tradic. Vydavatelství Včelka, 40
Kč

SLEDUJTE ČLÁNKY
KPUFO.CZ/PORTAL - http://www.kpufo.cz/portal/
KPUFO.EU/SK - http://www.kpufo.eu/sk
ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz
CESTY PSYCHOTRONIKY - http://www.cestypsychotroniky.cz
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