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Vážení přátelé, kolegové,
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!
Seminář sekce Megalit
Návrh na uspořádání semináře v průběhu října 2009 v Praze, výměnu názorů na stav a
existenci megalitů u nás a spolupráci se zahraničím. Šlo by o pracovní setkání, s 2-3
referáty a prezentacemi knih, názory a diskuse. V úvahu připadá sobota 17. nebo 24.
říjen 2009. Jak se bude naplňovat program, budeme Vás o něm informovat.
Kontakty s německými badateli

21.06.2009 v 17:30 hodin se koná podruhé
slavnost u svatyně Oberlausitz. Je to neděle
a den letního slunovratu. Ten, kdo najde čas
a chuť je vítán. Ralf Herold a Hilmar Hensel
(SRN, 50 km severně od Šluknova)
U obce Zedtwitz (asi 20 km sz od Aše),
byla
nalezena
severojižně
orientovaná
kamenná napůl zakopaná řada. S pomocí
malého bagru se podařilo jeden kámen
vykopat a s velkou pravděpodobností
dokázat či doložit, že se jedná o "zakopaný
vztyčený kámen". V rámci "tiskovky při
presentaci
menhiru"
jsem
odpromítal
diapositivy jak s tímj menhirkem, tak s
několika
kamennými
řadami
z
okolí.
Presentoval jsem tamním angažovaným
divákům - povětšinou skalním zemědělcům i několik obrázků Kounovských řad s tím, že
se podle našich vědců jedná o hranice
někdejších políček. Na otázku do publika,
zda-li by si někdy svá pole ohraničili
podobnými kanmennými řadami, odpověděl
výbuch smíchu. Dál nebylo třeba se ptát.
Tolik jen na okraj. Kdyby si sekce KPUFO
Megalit chtěla udělat výlet k té zajímavosti,
rád provedu. Pár kilometrů dál je ještě jedna
řada stojících kamenů, od pohledu malých
menhirů. Vše je nedaleko hranice a nedaleko
dálnice, lehko dostupné. (MUDr. R. Zemek)

Pomozte s průzkumem, doplněním fotografií

Fotografie bylanské kamenné řady
Na žádné z nich nejsou vidět kameny všechny, protože je řada dlouhá kolem třiceti
metrů a kameny se na jednu fotku nevešly. Pokud byste fotografie umístili např. do alba
megalitických památek, jako jejich autora prosím uveďte Adama Cepníka. S pozdravem
Jakub Cepník jakub.cepnik@email.cz (Foto bylo doplněno. Děkujeme)
Kameny u Bedřichova (JN)
Z fotografie ani popisu nelze jednoznačně určit, kde pan Cepník sloupky vyfotografoval,
ale můžu Vás ujistit, že je to buď část níže zmiňované obory a nebo jakýkoliv jiný
sloupek, kterých jsou po jizerských horách tisíce ... Žula jako nejrozšířenější materiál a
tedy i žulové sloupky se zde používají cca 200 - 300let k oplocování pozemků u chalup, k
označování hranic lesních revírů, jako sokly pod boží muka apod. O tzv. frýdlantské
oboře toho bylo napsáno také již mnoho ... Zcela nové "megalitické" sloupky z leštěné
žuly staví v posledních letech Lesy České republiky s nevkusně vypískovanými a
začerněnými písmeny LČR (a to nejen po Jizerských horách). Pokud by pan badatel
Cepník měl zájem, mohu mu též poslat jejich lokaci.... Může tam provést zkoumání ...
Omlouvám se za mou reakci, ale toto je nejkomičtější "megalitický" nález, o jakém jsem
kdy slyšel ... S přátelským pozdravem, R.Bělohradský, Liberec.
Kamenný kruh u Letov (Nalžovské Hory - KT)
Jak nám sdělil doc. Dr. Ivo Chudáček, DrSc., vytvořil u svého „Kosmického centra
Letovy“ kamenný kruh. Pokud by někdo „kruh“ navštívil, napište nám kde je a
vyfotografujte ho.

Nové knihy
Neznámé menhiry v Čechách a na Moravě - fotografie
Číslo publikace : 3811
Nakladatel : ANAG 4/2009, váz., 176 str.
Autor : R. Zemek

POPIS:
Tato kniha se zabývá kameny nacházejícími se ve volné, většinou
lesní krajině, které se svým tvarem odlišují od ostatních kamenů.
Jde o kameny bez kříže a bez nápisu, které přesto budí dojem, že
za jejich vznikem nemusí být jenom příroda. Pro potvrzení tohoto
dojmu či pocitu byla řada kamenů očištěna a jejich zapuštění do
země bylo částečně nebo úplně odkryto a zviditelněno. V několika
případech se pod nimi našly zbytky středověkých nádob svědčících
o jejich uctívání, v jiných případech i zaklíňovací kameny z jiných
hornin, z nichž by některé taktéž mohly být opracované. Kniha se
snaží objektivně doložit, že lidé vztyčovali hrubě opracované
kameny až do poměrně nedávné doby a že člověkem vztyčených
kamenů je v Čechách ve volné přírodě mnohem více než oněch 27
či 33 menhirů, jak tvrdí geologové. Desítky barevných fotografií
mluví samy za sebe.
http://www.anag.cz/shop/index.php?page=product&id=407&pid=11839

Příběhy vepsané do kamene aneb putování za
drobnými kamennými památkami Domažlicka a
Tachovska Díl I.
autor: Procházka Z.
rok vydání: 2008
cena: 399,- Kč
nakladatel: Nakl. Českého lesa Domažlice
ilustrace: černobílé a barev. foto a kresby
vazba: pevná
formát: 4°
počet stran: 175
popis: Kniha obsahuje soupisy kamenných křížů,
středověké plastiky, hraničních kamenů milníků a
loveckých kamenů v dané oblasti.Bohatě Doplněno
velkým množstvím fotografií a nákresů.Text souběžně
v českém a německém jazyce.
kategorie: knihkupectví

INZERCE
Připomínáme: uhraďte včas čl. příspěvek a předplatné našich tiskovin:
Čl. př. KPUFO
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Celkem
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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 * e-mail: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

