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Vážení přátelé, kolegové,  

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

Diskuse  

 
Narazila jsem v knihkupectví na knížku o menhirech a jiných uměle vztyčených 

kamenech, což mě zajímá - mimo jiné možná vím co některé z nich znamenají a proč 
jsou, kde jsou - mohou to být tzv. lochštajny, po staletí se jimi vyznačovaly důlní míry a 
protože musely něco přežít, musely být osazeny po 4 do všech rohů důlního pole. Silové 
pole pak pochází od rudy, a zejména železo umí pořádné dračí žíly, které doslova 
vyždímají z energie, zrovna nedávno jsem takovou procházela u Malé Morávky a bylo to 
už podruhé se stejným efektem. Ruda je mizerná, ale kolem pruhu starých dolů rostou 
typicky pokřivené stromy s boulemi. Některé kameny se mohly vztyčit i přirozenou 
cestou a to tak, že hned vedle se zachytilo semínko nebo byl úmyslně vysazen strom a 
jak rostl a sílil, vytahoval kámen ze země až do vztyčené polohy - pařez pak vyhnil, ale 
kámen zůstal stát - to jsem v terénu několikrát i viděla!  

 
Asi jsem Vám už psala o skupině 3 kamenů pod kostelem Marie Pomocné ve 

Zlatých Horách - ty jsou tři, ale už nestojí - nějaké prase do nich nabouralo čtyřkolkou a 
schválně je shodilo - ale uprostřed toho útvaru je silové pole, které je možné ucítit. Asi 
kilometr odtud je směrník ke kostelu. Což ale nic neznamená, neboť kostely se stavěly na 
starých kultovních místech a na den cesty odtud (pěšky) jsou naleziště střepů z laténu a 
středověká rýžoviště sahají do hloubky přes 2 metry. Ráda bych na to téma rozpoutala 
nějakou diskusi...  

Zdravím všechny, Viera V. 
 
 
Aktuality  

 
Duši básníka Jindry ochrání 
menhir - Karlovy Vary - S 
nekonvenčním nápadem přišli 
přátelé básníka, filozofa, a také 
disidenta Jindry Konečného.   
http://karlovarsky.denik.cz/zpra

vy_region/dusi-basnika-jindry-
ochrani-menhir20091112.html  

Cestopis: Za menhiry až na 
konec světa - 

http://digiarena.zive.cz/Titulni-
strana/Cestopis-Za-menhiry-az-

na-konec-sveta/sc-21-a-
6418/default.aspx  

 
 

 
 

 



 
Nabídka přednášek  

 
POKUD NEUVEDENO JINAK JDE O PŘEDNÁŠKY S DIAPOSITIVY  

- Menhiry a stojící kameny Sedlčanska 
- Menhiry a stojící kameny Jeseníků a Vysočiny 
- Menhiry a stojící kameny Jihočeska 
- Kounovské a Nečemické kamenné řady, rituální předvěké hradiště u Domoušic a 

na Louštíně, vše s výkladem 
- Známé, méně známé, nenápadné či přehlížené a často velmi romantické 

archeologické lokality Středočeského kraje fotoaparátem zvědavého turisty a 
cyklisty 

- Méně známé megality na Korsice  
- Kamenné chrámy a záhadné koleje na ostrově Malta 
- Skalní kresby v severoitalské Val Camonice 
- Megality bretaňského Carnacu 
- Egypt očima turisty….Hurgada, chrámy v Luxoru, pyramidy, Cairo 

Disponuji vlastním digitálním projektorem, notebookem, spojovacími kabely a mám i 
menší přenosné projekční plátno. Přednášet mohu dle potřeby i německy. 
Na přání zašlu několikařádkovou anotaci dle zájmu s ilustrační fotografií. V případě 
některých témat stačí materiál i na více přednášek ve smyslu série. 
V ČR mi vyšly knihy : 

- „Poznej své zdraví z jazyka“  
- „Neznámé menhiry v Čechách a na Moravě“ 

V případě zájmu pište na adresu MUDr. Rudolf Zemek, r.zemek@volny.cz, tel. 731 
166 181.   
 
 
 
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 * e-

mail: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz 
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 

174472622/0300. 


