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Vážení přátelé, kolegové,  

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

Další menhir na tachovském okresu?  
- V polovině roku 2004 vyšel v Tachovském deníku článek v o menhiru u 

Klíčova.Ve článku jsem napsal,že tento menhir proslaví vesnici Klíčov. Druhý den 
mě volala jedna paní z Boru u Tachova, 
která si ten článek přečetla, že by 
chtěla,aby vesnice Borovany byla také 
slavná. Prý se tam na pozemku pana Tůmy 
nalézá zajímavý velký kamen. Určitě to prý 
bude také menhir. Zajel jsem se do 
Borovan podívat a u prvního domu jsem 
hned narazil na pana Tůmu. Ochotně poslal 
svého syna,aby mi ten kamen ukázal. A 
opravdu by to mohl být menhir. Je vysoký 
asi dva metry a nalézá se v oplocené 
ohradě na vršíčku za domem. Je dobře 
vidět z polní cesty, která vede kolem 
ohrady. Na tu polní cestu se dostanete, 
když na kraji Borovan u sochy Sv. Jiřího 
odbočíte vpravo. 

V 
odborné 
literatuře 
se píše, 

že 
všechny 

české menhiry se vyskytují jen na Lounsku a 
Kladensku. Ale tento "Borovanský menhir" už 
je po Klíčovském a Trnovském třetí menhir 
nalezený na tachovském okresu. Možná, že 
takových kamenů se zde nalézá více, ale 
zatím jsou "utajeny". (Fr. Soukup, Tachov) 

Mostek ?  

Tuto fotografii s označením Mostek jsme 
obdrželi 21.4.2006. Bohužel další informace už 
chybí. Prosíme, pokud víte o co se jedná, 
napište. Díky.  

 

 

 



Aktuality  

Geologa RNDr. Jiří Slouku (známe jej z polemiky v předchozích číslech 
bulletinu, 19.11.2009) inspiroval k hledání souvislostí článek Jitky Lenkové o 
megalitech v díle Mikoláše Alše. Napsal článek pro časopis Kámen, po jeho 
publikaci s ním seznámíme i další čtenáře. (Členové KPUFO jej najdou už dnes na 
intranetu KPUFO 2000).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Připomínáme: uhraďte včas čl. příspěvek a předplatné našich tiskovin:  

Čl. př. KPUFO Čl. př. ČsAAA Časopis ZAZ Časopis CP Celkem 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč 190 Kč 90 Kč 520 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč 190 Kč X 430 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč X 90 Kč 330 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč X X 240 Kč 
Řádný min. 120 Kč X X X 120 Kč 

Bez řádného členství 120 Kč 200 Kč 120 Kč 440 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč 200 Kč X 320 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč X 120 Kč 240 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč X X 120 Kč 
Bez řádného členství X 200 Kč 120 Kč 320 Kč 
Bez řádného členství X X 120 Kč 120 Kč 
Bez řádného členství X 200 Kč X  200 Kč 
 

Kromě časopisů členové KPUFO dostávají Informační bulletin a sekce Megalit vydává svůj bulletin. 
Členský příspěvek KPUFO, ČsAAA, 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+ČsAAA+ZAZ+CP). Částka předplatného ZAZ bude vydavatelství Včelka, která ZAZ vydává, 
přeúčtována, stejně jako čl. příspěvek ČsAAA.   

 



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. 


