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Vážení přátelé, kolegové,
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!
Úkoly
Od paní Jany E. jsme obdrželi námět k doplnění našeho přehledu o dvě položky:
Svatý Jan pod Skalou - kameny v jeskyni sv. Ivana
Kámen s vytlačenými stopami nohou a kolen sv. Ivana je z červeného křemence, který
musel být dopraven ze vzdálenosti minimálně 10-20 km. Původ prohlubní v kameni nebyl
dodnes uspokojivě vysvětlen – geologickými procesy se prý prohlubně tohoto typu
(jakoby vytlačené do vosku) mohly vytvořit jen velmi nepravděpodobně. Některé
prameny uvádějí, že tento kámen mohl sloužit jako obětní či posvátný kámen
předslovanských kmenů a sv. Ivanem byl "posvěcen a očištěn". Jeskyně sice byla
obývána i v neolitu, ale podobné kameny prý podle V. Cílka používali právě v Ivanově
době (9. stol.) první křesťané jako náhrobní kameny význačných osobností.
Bývá dáván do souvislosti s podobnými kameny v blízkém Tetíně a Neumětelích.
Podobný
původ
má
pravděpodobně i kámen
Lůžko Svatého Ivana,
který je dnes vyzdvižen a
vezděn
v podstavci
umělé groty se sochou
Panny
Marie
naproti
vchodu do jeskyně. Byl
prý původně o třetinu
větší,
ale
chorvatští
vojáci za slezských válek
18. stol. si pažbami
pušek kousky otesali,
aby měli památku na
svého rodáka Sv. Ivana.
Pověsti připisují tomuto
kamenu léčebné účinky.
(podle brožurky „Jeskyně
Sv. Ivana“ – Jiří Ševčík)

Tetín je považován za místo prolínání pohanským tradic s křesťanstvím - Ludmila, žena
českého knížete Bořivoje, který přijal jako první český kníže křest přímo z rukou
Metoděje, uctívala prý nejprve pohanské bohy, ale pak se stala vášnivou zastánkyní
křesťanské víry, ve které vychovávala i svého vnuka Václava (k nelibosti jeho matky
Drahomíry, což se také stalo Ludmile osudným...)

V kostele Sv. Ludmily
v Tetíně je ve spodní
části oltáře umístěná
mensa s kamenem,
na kterém prý byla
podle
pověsti
usmrcená
Svatá
Ludmila. Podle jiných
pramenů se možná
jedná o kámen z
jejího hrobu. Kámen
by
mohl
být
i
mnohem
starším,
pokřesťanštělým
pohanským
posvátným
artefaktem.
Další
zajímavé
kameny
nalezneme
na malém hřbitově na nádvoří sousedního kostela - mělo by se jednat o staroslovanské
náhrobní kameny. Podobné křemence nalezneme i v nedalekých Neumětelích na
„Šemíkově hrobě“ a schodech místního kostela.
Napište svůj názor!
Aktuality
Bulhaři objevili svůj Stonehenge, sluneční chrám se skrýval pod zemí
16. prosince 2010 7:25
Bulharští archeologové nedaleko města Vraca na severozápadě země objevili sluneční
chrám postavený před 8 000 lety. Dávní obyvatelé tohoto území podle stavby ve tvaru
podkovy vypočítávali nejlepší čas pro setí a sklizeň.

Bulharský sluneční chrám
ukrývaly
tuny
zeminy.
Ilustrační
foto.
foto: Profimedia.cz
O
objevu
ve
středu
informovala
bulharská
televize BNT. Bulharská
stavba je podle odborníků
asi o 3 000 let starší než
její
britský
protějšek,
proslulý Stonehenge.
Bulharský sluneční chrám
ve
tvaru
podkovy
je
situován nedaleko vesnice
Ohoden. Na rozdíl od megalitického kruhu na pláni u Salisbury však nestál na zemském
povrchu. Archeologové ho nalezli teprve po odkrytí tun hlíny.

Prehistoričtí lidé tuto stavbu podle odborníků využívali jako observatoř pro výpočty
nejlepší doby zahájení setí a sklizně na základě pohybu nebeských těles. Na tomto místě
prý prováděli také rituály s předáváním darů Slunci kvůli zajištění dobré úrody.
V okolí chrámu nalezli archeologové též desítky hliněných a kamenných disků. "Již samo
slovo disk evokuje sluneční kotouč. Artefakty ukazují, že toto je nejstarší chrám
zasvěcený uctívání Slunce objevený v tomto regionu," uvedl archeolog Georgi
Ganetsovski ve vysílání BNT.
V roce 2004 v této oblasti archeologové objevili i další unikátní nález, nejstarší známé
lidské pozůstatky na Balkáně. Kostra ženy byla podle expertů stará 9 000 let a patřila k
tamější první zemědělské civilizaci.
Zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/bulhari-objevili-svuj-stonehenge-slunecni-chram-seskryval-pod-zemi-1gr-/zahranicni.asp?c=A101216_072206_zahranicni_aha
Kameny na stavbu Stonehenge putovaly v koších http://vtm.zive.cz/aktuality/kameny-na-stavbu-stonehenge-putovaly-v-kosich

Nepřehlédněte !

Pavel Kroupa: Kameny krve a víry 1. Karpana, Praha
2010, 280 (140 stran fotografie).
Problematikou menhirů a starých osídlení v evropském měřítku
se Pavel Kroupa zabývá řadu let. Není to žádný snílek, ale snaží
se o racionální vysvětlení, podložené i svými vlastními výzkumy.
Nedílnou součástí publikace jsou i jedinečné letecké snímky
popisovaných lokalit dosud nepublikované, které pořídil sám
autor.
http://www.karpana.cz/knihy/kameny-krve-a-viry-1/ http://www.karpana.cz/kontakt/
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