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Vážení přátelé, kolegové,
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!
Akce
Rudolf Zemek bude mít ve středu 4.listopadu 2009 od 14 hodin v kulturním domě
Vltavská v Praze přednášku na téma: NEZNÁMÉ MENHIRY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
Přednáška se snaží jak textem tak fotografiemi zprostředkovat dojem, že lidskou rukou
vztyčených kamenů může být v ČR nakonec mnohem více, než se domníváme. Posouzení
je na divákovi. Knihu "Neznámé menhiry Čech a Moravy" Rudolfa Zemka letos vydalo
nakladatelství ANAG, Praha 2, ÚKDŽ na Náměstí míru, 1.patro. Nad knihou Dr. R. Zemka
"Neznámé menhiry Čech a Moravy" probíhá diskuse s Dr. P. Kroupou.
Aktuality
Kounovské kamenné řady aneb české Stonehenge - V krajině Džbánu, nedaleko za
Prahou, na jedné z mnoha tamních náhorních opukových rovin, se nachází
nejvýznamnější megalitická stavba střední a východní Evropy - Kamenné řady u
Kounova. To je zhruba tak vše, na čem jsou vědci zatím schopni se shodnout. Účel
stavby, přesná doba jejího vznku i její původní
podoba jsou doposud zahaleny tajemstvím. To však
magii místa nikterak neubírá, naopak: tichý
návštěvník si z něj odnese silný prožitek - duchovní,
mystický, ojedinělý. Státem již přes třicet let
chráněná kulturní památka však v sobě skrývá
mnohem větší potenciál, než si kounovští uvědomují.
http://petrkrejci.bigbloger.lidovky.cz/c/104439/Koun
ovske-kamenne-rady-aneb-ceske-Stonehenge.html
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/tras
a-ceka-na-otevreni-prechodu20090911.html
Parez, kámen, kámen, parez,
Pohanské kameny: Rudly lidskou krví mlází... takto dnes vypadá
Pohanské kameny působí i v dnešní době zlověstně.
jedna z nasich nejunikatnejsich
Čtvrtek 24.09.2009 06:56 Projděte s námi místa
kulturnich pamatek. A mozna i
plná tajemství a záhad v Česku i ve světě v
ta vubec nejstarsi.
unikátním seriálu.
V Jizerských horách na polské hranici ční takzvané Pohanské kameny, které odedávna
lákaly mágy a čaroděje. Již za časů Keltů, kteří dali Jizerským horám jméno, se tam
konaly záhadné obřady.
http://sip.denik.cz/reportaze/pohanske-kameny-rudly-lidskou-krvi20090924.html

Pyramidy a Stonehenge najdete i v české kotlině.
Dobíjejí energii a léčí - naši předkové neměli auta ani
počítače, ale přesto na různých místech světa postavili
stavby, s nimiž by měla problém i moderní technika.
Dodnes prý fungují i jako energetické zářiče. Patří mezi
ně pyramidy v Gíze i kamenné Stonehenge v Anglii.
Podobné stavby dnes však vznikají i v Česku.
http://www.novinky.cz/cestovani/180663-pyramidy-astonehenge-najdete-i-v-ceske-kotline-dobijeji-energii-aleci.html
Megality na Maltě: starší než egyptské pyramidy Autor: Vít Štěpánek 20.07. 07:30 Seriál
Na první pohled vám to může přijít jako ne až tak
výjimečné seskupení obrovských kamenů, navršených
na sebe. Jenže tohle nejsou obyčejné ruiny: pozůstatky
megalitických chrámů Ggantija na ostrově Gozo jsou o
mnoho starší než egyptské pyramidy a Malťané se tak nikoli bez důvodu mohou chlubit,
že na jejich ostrovech najdete nejstarší dochované stavby na světě.
Otázky bez odpovědí
Dva chrámy ve Ggantiji (výslovnost: Žgantýja) představují nejlépe dochované struktury z
celkem šesti skupin megalitických chrámů Malty a zároveň jsou nejstarší. Stavby ve
Ggantiji („Věži obrů") vznikly v rozmezí 3600 až 2500 let před Kristem, ale tato přibližná
datace představuje téměř jediný fakt, kterým si jsou archeologové jisti.
Téměř nic totiž není totiž známo o stavitelích těchto ohromných staveb a i o jejich účelu
existují jen dohady - zřejmě sloužily k uctívání nějakých božstev a přinejmenším některé
byly původně zastřešeny. Maltské chrámy byly každopádně budovány v několika fázích a
zatím se nepodařilo najít důkazy o kulturním spojení jejich dávných stavitelů s jinými
neolitickými kulturami v oblasti Středomoří.
Ggantija, Tarxien a další
Chrámy ve Ggantiji stojí v otevřené krajině ostrova Gozo, menšího z dvou hlavních
maltských ostrovů. Když přijdete do areálu, nejprve spatříte mohutnou kamennou zeď,
která oba chrámy obklopuje. Do jižního chrámu pak můžete vstoupit krátkým průchodem
a zbytek je na vaší představivosti. Možná vás
napadne: jak před více než pěti tisícovkami
let lidé dokázali pohnout s tak obrovskými
balvany?
Ostatní megalitické stavby se nacházejí poblíž
jižního pobřeží hlavního ostrova Malta a
chrámy v Tarxienu jsou dokonce obklopeny
okolní moderní zástavbou. Ruiny Tarxienu se
vyznačují precizně opracovanými kamennými
bloky a i po tisícovkách let tu lze rozeznat
kamenné reliéfy - vedle motivů spirál tu
uvidíte i zvířata, například býky. Postava v
nadživotní
velikosti
snad
představovala
nějakou bohyni plodnosti. Ale bylo tomu tak
doopravdy?
Není vápenec jako vápenec
Chrámy v lokalitě Hagar Qim (asi 3600 až 3200 let před Kristem) vystavěli jejich tvůrci z
místního poměrně měkkého vápence - snad proto, že se snadněji opracovával. Z tohoto
důvodu stavby v Hagar Qimu během věků zvětraly více než jiné, přesto tu dodnes
můžete spatřit monumentální zeď, která ohrazovala nádvoří; průchodem ve zdi pak
vstoupíte do vlastního chrámu.

To stavitelé v 500 metrů
vzdálené
Mnajdře
už
byli
poučenější
a
použili
tvrdší
kámen. I proto se Mnajdra
dochovala
v
lepším
stavu
(tamější chrámy jsou ale také o
něco mladší než v Hagar Qimu).
Při pohledu shora připomínají
půdorysy tří chrámů Mnajdry
motýlí křídla a i tady je plno věcí
obestřeno tajemstvím. K čemu
asi
sloužily
tajné
komory
zapuštěné do silných zdí chrámů
a otevřené do interiéru jen
malými okénky?
Kam vedly ty koleje?
Není divu, že nezodpovězené otázky o původu a účelu maltských megalitických staveb
vyprovokovaly různé fantastické hypotézy a mezi „záhadology", kteří se tato tajemství
pokoušeli rozplést, nechybí ani Erich von Däniken.
Mezi maltská mystéria patří paralelní rýhy vyryté na mnoha místech do skalního podloží;
podle některých teorií to jsou dávné stopy po jakýchsi saních či povozech, na kterých
mohly být přepravovány obrovské kamenné bloky na stavbu chrámů. I tato konstrukce
má ovšem chybičku. Takových „kolejí" je na Maltě sice mnoho, místy se dokonce křižují a
větví, ale jako na potvoru je nikdy nenajdete v místech megalitických chrámů - navíc
jsou dnes zčásti zanořeny pod mořskou hladinou...
Megalitické chrámy na Maltě
Zápis na seznam UNESCO: 1980, rozšíření 1992 - Hlavní důvod ochrany: patří mezi
nejstarší
dochované
stavby na světě.
*
Doprava:
vzdálenosti
na
Maltě jsou krátké
do
blízkosti
všech chrámů se
dostanete
veřejnými
autobusy, resp.
vypůjčeným
autem
během
několika desítek
minut.
Mezi
ostrovy Malta a
Gozo
jezdí
trajekt. Čas na
prohlídku:
na
jeden chrámový
komplex přibližně
hodinu.
Další
památky
UNESCO na Maltě: město Valletta, Hypogeum Hal Saflieni
Foto: Vít Štěpánek
http://www.tyden.cz/rubriky/cestovani/unesco-vita-stepanka/megality-na-malte-starsinez-egyptske-pyramidy_129572.html

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.
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 * email: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

