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Vážení přátelé, kolegové,
Zasíláme Vám první elektronický informační zpravodaj sekce Megalit. Slibujeme si od něj větší
operativnost a živější kontakt se všemi členy KPUFO a dalšími zájemci o tuto problematiku.
Průzkumy
V rubrice Z tisku zasíláme zprávy, proběhlé v regionálním tisku za poslední rok. Byli bychom rádi,
kdyby Vás zprávy inspirovali k návštěvě uvedených míst, zadokumentování nových nálezů a nebo
daného stavu a přispěli tak k doplnění, a rozšíření našeho Alba megalitických aj. památek na
adrese : http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/album.htm.
Dále se připravuje průzkum megalitu ve Zbuzanech (PZ) a ve spolupráci s FFC průzkum kamenů na
Javorníku, měření radioaktivity apod.
Také v minulých bulletinech bylo uvedeno několik míst, vhodných k prozkoumání. Postupně se
k nim budeme vracet a pátrat po nich systematicky.
Kamsi se ztratil dolmen na Kbýlu (ST). Vrcholek Kbýlu je srovnán, a stojí zde stožár. Stavební
aktivitě zřejmě padl za oběť i dolmen. Čest jeho památce! (J. Helšus)
Z tisku
O menhir v centru města není zájem
ČESKÝ KRUMLOV - Vnímaví lidé z Českého Krumlova čerpají z osamělého menhiru pozitivní energii.
Autor: Václav Votruba , 24.8.2007
7:15
Ve městě se najde jen pár jedinců,
kteří chodí k menhiru čerpat energii.
Autor: DENÍK/Václav Votruba
Chodí kolem něj sice každý den, ale
jen málokdo ví, co je zač. V
samotném
centru
Českého
Krumlova
na
ostrově
mezi
Plášťovým mostem a městem se
nachází menhir, který je ale
opuštěný a zcela bez lidského
zájmu, přičemž by se o něj měli
místní občané zajímat, jak tvrdí
odborníci.
„Postavili jsme tam malý menhir,
který má slaboučký program. Nikdo
k němu ale bohužel nechodí. Je tam osamělý, takže bych ráda poprosila všechny Krumlovské, aby
za ním chodili a posilovali jeho duchovní poselství. To je o tom, aby všichni lidé, kteří bydlí v
Českém Krumlově, začali přemýšlet nejen obchodně, ale i duchovně,“ říká místní odbornice Jana
Pejšová.
Problém je nejspíš ve faktu, že lidé o menhirech nic nevědí. Schopnost komunikace s kamenem
mají pouze někteří lidé, kteří cítí jeho energii. „Tohle je menhir? Já myslela, že to byly ty velké
kameny, které nosil v comicsu Obelix na zádech. Ne, vážně nevím. Asi nejsem vnímavá, pro mě je

to bohužel jen obyčejný kámen. Je ale asi dobře, že tady Český Krumlov něco takové má,“ zmínila
Jana Řezníčková, která do Českého Krumlova doputovala z Kladna. Více čtěte v dnešním (pátek 24.
srpna 2008) vydání Českokrumlovského deníku.
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/ck_menhirvck20070824.html

Nápady na výlet: Kostelec nad Vltavou
PÍSECKO - Kostelec nad Vltavou byl významným keltským sídlištěm.
Autor: Vratislav Měchura 13.8.2007 10:42 aktualizováno 13.8.2007 15:13

Obec tři kilometry východně od Orlíka. I tohle místo nedaleko Vltavy bylo původně osídleno Kelty.
Dnes se tu vypíná z dálky viditelný raně gotický kostel pamatující Přemysla Otakara II., krále
železného a zlatého. Uvnitř je ke spatření obraz bratra Josefa Mánesa, Quida, který zachycuje
svatou Annu.
Archeologické nálezy poslední doby ukazují na to, že okolí Kostelce bylo významným keltským
sídlištěm se zajímavými nálezy keramiky ze severní Itálie, dále např. velké kamenné závaží, velký
kámen opracovaný jako křeslo. Že by podobné jako na Vyšehradě?
Podle jedné legendy zaznamenané v počátku dvacátého století byl nedaleko Kostelce i velký
menhir, jehož působení je připisováno ďáblovi. Navíc jeden z posledních objevů ukazuje, že místo
je zajímavé i tím, že tu přezimovala významná osobnost našich dějin.
Tou osobností nebyl nikdo jiný než svatý Vojtěch. Kronikář Přibík Pulkava z Radenína psal o
„kostelci“, kam Vojtěch přicházel. Jenomže ho situoval do plzeňského kraje. Ten ale končil za
řekou… A tak se podle současných historiků pan Pulkava spletl.
http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pi20070813vylet.html

O léčebné kameny je velký zájem
DÍVČÍ KÁMEN - Zajímavá beseda na
téma Projevy alternativních energií
na Dívčím Kameni proběhla v
objektu
zříceniny
v
sobotním
odpoledni, kam dorazil velký počet
návštěvníků, kteří poměrně dlouhou
besedu s chutí vydrželi až do konce.

Autor:

Václav Votruba 21.8.2007

1:56
Jiří Píša názorně ukazoval, jak se
člověk může pomocí virgule ptát
menhiru.
O přednášku se postarali pánové Jíří
Píša a Josef Krause a týkala se
převážně menhirů, což je druh
megalitu. Na Dívčím Kameni byl
právě jeden nalezen, přičemž bylo lidem předvedeno, jak funguje. Jiří Píša mu pokládal jednoduché
otázky a menhir mu pomocí virgule odpovídal buď ano nebo ne.

„Je to fascinující. Mrzí mě, že tu sílu necítím, ale věřím, že v tom něco bude,“ sdělila svůj pocit z
přednášky Jana Studená z Českých Budějovic. „Aby člověk pocítil sílu kamene, tak v ní musí
nejdříve věřit,“ vysvětlovali odborníci.
Podle nich je menhir na Dívčím Kameni určen pouze ženám, přičemž by měl léčit například srdce.
Pomocí virgule se dá údajně i zjistit, kolikrát a za jak dlouhou dobu musí člověk menhir navštívit,
aby byl vyléčen.
Menhiry by se neměly stěhovat ze svého místa nalezení. Mohlo by se stát, že přijdou o svojí
energii. „Pokud se někde menhiry najdou, tak by měly zůstat na stejném místě, tedy pokud jim
nehrozí nějaké nebezpečí. Podléhá to přesnému psychotronickému zjišťování. Musíme se zeptat,
zda se kámen chce přemístit a zda na tom místě bude fungovat,“ vysvětloval Jíří Píša.
Přednáška se ale netýkala pouze menhirů. Josef Krause například popisoval, odkud se dá získat
pozitivní energie: „Lidé by si měli dávat pozor i na obyčejné podkovy. Měly by se totiž správně
dávat obráceně a jakoby podrážkou ke zdi. Jinak totiž fungují negativně. Těžko říci, proč se to
odjakživa dělá jiným způsobem.“
http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pi20070813vylet.html

Kamenný pastýř přivítal desítky školáků z Klobuk
Klobuky - Mystikou opředený keltský menhir, zvaný Kamenný pastýř, na poli v obci Klobuky, se
včera poprvé stal němým svědkem velké slavnostní události.
Autor: Kateřina Husárová 29.6.2007
19:33
Obr.: Kamenný pastýř byl včera
svědkem slavnostní události. Autor:
Antonín Svojanovský
Na devadesát dětí z místní základní i
mateřské školy se sešlo na tomto
nezvyklém místě, aby zde z rukou
svých učitelek převzaly letošní
závěrečná vysvědčení a pamětní
listy. „Z akce bych ráda udělala
tradici. Doufám, že vzpomínky
všech dětí na tento den budou mít
stejně trvalý charakter jako kámen,
který tu odedávna stojí. Myslím si,
že by bylo škoda tuto památku
nevyužít,“ uvedla ředitelka Základní
školy
v
Klobukách
Daniela
Doskočilová. Přestože žáci z mateřinky ještě žádná školní vysvědčení dostat nemohli, ti, kteří ve
školce letos končí, obdrželi na rozloučenou pamětní listy. „Jsem rád, že se nám setkání vydařilo,
všechny děti navíc od obce dostaly soubory tužek, které jsme jim předali již na Dni dětí. Máme jich
tolik, že jsme ho museli pořádat dokonce nadvakrát,“ uvedl starosta Klobuk Vladimír Procházka. I
když se vysvědčení předávalo u kamene poprvé, žáci nebyli jediní, koho svou magickou silou na
místo přivábil. Kvůli existujícím teoriím o kalendářní funkci menhirů, kultu plodnosti a údajným
léčebným účinkům si cestu k tomu klobuckému našli v minulosti svatebčané. Jeho stáří je
odhadováno do doby 4000 až 3000 let před naším letopočtem.
http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/menhir20070629.html

Vzácné kameny skončily na skládce, už je nikdo nezachrání
DROUŽKOVICE - Originální menhiry z Droužkovic na Chomutovsku odvezli a zahrabali na skládce
kdesi v Tusimicích. Obec chce menhiry vrátit zpět, tedy alespoň jejich kopie.
Autor: Vojtěch Janda 12.6.2007
14:56
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Tramba
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Menhiry
v
Droužkovicích
byly
původně dva. Jeden měl výšku
devadesát centimetrů a druhý byl
jen o deset centimetrů vyšší. Dávno
v minulosti se jim říkalo „generálské
kameny“, protože si lidé mysleli, že
menhiry označují hroby tří generálů.
Mezi
veřejností
se
ale
o
existenci
droužkovických
menhirů příliš nevědělo. V roce
1996 neznalost dělníků vedla až
k tomu, že při odklízení černé skládky u Droužkovic, odvezli menhiry společně se
zamořenou hlínou nenávratně pryč.
„Menhiry chceme umístit zpět do obce. Sice už nepůjde o originály, ale o kopie,“ vysvětluje
starosta Droužkovic Milan Živný. Balvany na jejich výrobu obec získala od Severočeských dolů. V
současné době leží na zahradě místní školky. „Potřebujeme je trochu přitesat, aby vypadaly stejně
jako ty původní. Pak je vztyčíme,“ dodává starosta. Droužkovičtí mají jednu obrovskou výhodu,
přesně vědí, kde menhiry původně stály. Nacházely se za místním koupalištěm u větrací jámy
bývalého dolu Jana Žižky.
Podle archeoložky Lenky Ondráčkové z Oblastního muzea v Chomutově se dá jen stěží odhadnout,
jak byly menhiry v Droužkovicích staré. „Archeologický průzkum prováděl doktor Smrž. Nepodařilo
se určit, která kultura mohla menhiry vztyčit,“ uvedla Deníku Lenka Ondráčková s následujícím
vysvětlením.
Archeologové totiž v Droužkovicích narazili na stopy mnoha kultur v širokém časovém období.
Menhiry by tak mohly patřit kterékoli z nich. Droužkovické monolity navíc měly jeden primát, šlo o
nejsevernější menhiry v České republice. Zvláštností je, že nebyly z materiálu, který by se běžně v
okolí nacházel. Podle odhadů byly kameny dotaženy odněkud ze Žatecka. Nové menhiry by měly v
Droužkovicích vyrůst do konce letošního roku. V budoucnu je chce obec využít jako turistické
lákadlo.
A co to vlastně menhir je? Slovo
„menhir“ znamená v keltském
jazyce dlouhý kámen. Dosud
nebyl objasněn jejich původní
účel. Spekuluje se o tom, že šlo
o kultovní předměty, nebo že se
užívaly
k
astronomickým
účelům.
http://chomutovsky.denik.cz/zpravy
_region/cv_menhiry_20070612.html
Volary mají keltský rondel
VOLARY - V předvečer keltského
svátku beltainu se ve městě

podařilo vztyčit menhiry.
Autor: Lukáš Marek, 2.5.2007 7:10
Obr. Volarské menhiry Autor: Roman Kozák
„Kruhový rondel nad volarským Starým městem tvoří celkem jedenáct kamenů,“ informoval radní
města
Roman
Kozák.
Přesně se nachází na pahorku U dovu lip. Menhiry byly do Volar přivezeny z Krušných hor, kde
ustoupily nové výstavbě. „Na sobotní slavnost Západ slunce u menhirů přišlo sto sedmdesát
občanů, kteří sledovali rituál přivítání menhirů, aby se nakonec všichni zapojili i do ohňového
rituálu,“ sdělil dále Roman Kozák. Kameny kruhového rondelu byly ozdobeny věnci ze žlutých
květin a medem ho obředně přivítala starostka Martina Pospíšilová a keltský druid. Přivítání
menhirů se se svým vystoupením zúčastnilo také volarské sdružení Celtica Bohemica. Večer
zakončilo posezení na nádvoří volarského muzea.
http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/pt_vol_menhiry20070430.html
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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.
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- 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.

