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Vážení přátelé, kolegové,  

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

 

Námět k pátrání !  

V místě zvaném Hradiště CZ 411 45  Lovečkovice okr. LT (50°37'54.790"N 
14°16'16.265"E), na samotném vrcholu kopce, který byl prokazatelně upraven 
lidskou činností, (v minulosti se na rovinách po orání a dešti nacházely  různé 
střepy z dob skutečně historických), se nachází po straně hrany kopce v linii 
východ-západ kameny. Vydáte-li se na průzkum, vše zdokumentujte, děkujeme!  

 
Pište, zasílejte své fotky, záběry ze zajímavých míst!  

Máte-li zájem se připojit, sejít se s badateli, napište! Těšíme se na shledání s 
Vámi!  

Sledujte !  

Kounovské řady se objevily ve čtrnáctém díle knižní podoby populárního 
televizního pořadu Toulavá kamera. Čtrnáctý díl Toulavé kamery se právě 
připravuje, na knižních pultech by se měl objevit na jaře letošního roku. 
 
Pokud jste v televizi propásli pořad z cyklu Zázračné studánky, věnovaný také 
Kounovským kamenným řadám a poutní kapli svatého Vojtěcha, můžete se 
na něj podívat na stránkách České televize, a to prostřednictvím připojeného 
odkazu. - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319079999-zazracne-
studanky/211562215700003-na-hranici-uprostred-zeme/  

Akce!  

Pozvánka na vztyčování menhiru - 30. dubna 2012 na travnatou plochu nad 
čtvrtí "Provaznice" v Kutné Hoře (návrší vedle plánované výstavby na 
Třešňovce). Kolem 16 h (spíše mezi 15 až 17h) budeme vztyčovat 6t kamenný 
blok (menhir) a pod něj chceme uložit pamětní schránku. Místa kolem ní bude 
dost, takže kdo bude chtít uložit i svuj soukromý malý vzkaz např. v krabičce od 
filmu, bude mít možnost. Po vztyčení kamene bude probíhat klasické pálení 
čarodejnic. Pokud se vše zadaří, měl by přijet i pan Cílek, publicista a geolog a 
snad i paní Květa Fialová. Snad nám vyjde i počasí. Měli bychom mít připraveny i 
hry pro děti. http://denemark.jidol.cz/3154/cast-menhiru-uz-stoji/ Pro 
vztyčování menhiru máme připravenou i stránku akce na Facebooku. 



Přečetli jsme 

Kde stojí český Stonehenge? 

Kounovské kamenné řady a množství menhirů ve středních Čechách jsou dosud 
neobjasněnou pravěkou záhadou. Naše kamenné řady nejsou tak velké jako v 
Carnacu, naše menhiry nejsou tak vysoké jako ten v Locmariaquer a také u nás 
nestojí Stonehenge, ale i tak je tady toho kamení docela dost a obyvatelé našeho 
eneolitu rozhodně nezaháleli a nebyli to žádní hlupci. Tak třeba Kounovské 
kamenné řady a pravěký kalendář. 

 Čtěte dále: http://bornova.blog.idnes.cz/c/242273/Kde-stoji-cesky-
Stonehenge.html  

Veletínské kameny  

http://moje-kniha-stinu.galerie.cz/5365198-veletinske-kameny  

 

Homole – Balvaniska – Chlístov  

http://eldar.cz/archeoas/lokality/homole.html 

 

 

 

U kostela Sv. Jiljí leží tajemný kámen 

V centru Prahy narazíte na různě tvarované historické kameny na každém rohu. 
Některé vypadají jako pohár, jiné jsou krásně zdobené nebo do sebe mají 
vytesané obličeje. Jde o takzvané nákolníky. Náš záhadný kámen mezi ně ale 
nepatří.  

Čtěte dále: http://www.novinky.cz/koktejl/259647-u-kostela-sv-jilji-lezi-
tajemny-kamen-ani-po-staletich-nikdo-nevi-odkud-se-vzal.html  

Tajemný zkamenělý slouha prý umí léčit ženskou neplodnost 

V Praze v Dolních Chabrech se nachází tajemný pozůstatek z dob starých Keltů. 
Je jím tzv. Chaberský menhir, přezdívaný také „Kamenný slouha“. Tento magický 
kámen totiž připomíná skloněnou mužskou postavu a je obestřen řadou 
tajemství. 

Čtěte dále:  http://www.novinky.cz/domaci/260099-tajemny-zkamenely-slouha-
pry-umi-lecit-zenskou-neplodnost.html  

 



Záhadné stély v Etiopii jsou stejně staré a vysoké jako pyramidy  

Už před více než dvěma tisíci lety začali lidé tvořit na území Etiopie aksumské 
stély - zdobené monolity. Zatím se nikomu nepodařilo zjistit, jakou technologií 
nebo organizací práce mohli vytěžit, vytesat, přepravit a potom vyzvednout 
objekty takovýchto rozměrů. V roce 1980 byly stély zapsány na seznam 
světového dědictví UNESCO.  

Čtěte dále : http://www.novinky.cz/cestovani/207709-putovani-s-bbc-
zahadne-stely-v-etiopii-jsou-stejne-stare-a-vysoke-jako-pyramidy.html  

Skalní malby australských domorodců v Gariwerd 

Když se řekne Austrálie, tak si většina z nás představí nekončené bílé pláže a 
oranžový, sluncem rozžhavený outback s hopsajícím klokanem. Ti ostatní, si k 
výše uvedené představě ještě přidají pomalovaného domorodce poskakujícího 
okolo ohně. Ne nadarmo se říká, že dokud neuvidíte pravou australskou buš a 
outback, tak jste nebyli v Austrálii. V tomto směru moje dosavadní toulání po 
této zemi je směšným šťoucháním se klacíkem v písku. Ale jsem alespoň o 
krůček blíž. Nakouknutí do pravé Austrálie je mi na dosah. 

http://alexandrasynac.blog.idnes.cz/c/239643/Skalni-malby-australskych-
domorodcu-v-Gariwerd.html 

Škóti mali svoj Stonehenge skôr 

Slávne anglické megality nie sú pôvodnou stavbou. Mali predchodcu na 
Orknejských ostrovoch. 

Podle : http://veda.sme.sk/c/6238295/skoti-mali-svoj-stonehenge-skor.html 
 

Naše publikace   

 

Sborník materiálů  ze semináře sekce Megalit dne 13.11.2004. 
(členové KPUFO - 35 Kč, nečlenové 45 Kč) 
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