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Naším
cílem
při
návštěvě
kongresu
bylo
uvědomit
maximum
zahraničních
archeologů s problémem českých megalitů, což se podařilo a stále se to daří. Nikomu
z oslovených profesorů nevadilo, že se baví s amatéry, což jsme nijak nezakrývali, ani
jim nevadilo KPUFO.
Ukázalo se opět, že KPUFO je jedinou organizací v ČR, která má kvalitní přehled a erudici
o problematice českých megalitů.
Naší úlohou je dokumentovat, katalogizovat a trvale sledovat české megality, chránit ty
tradiční, uznané, vyhledávat a zkoumat sporné a nejasné lokality, a také registrovat
vznik nových pseudomegalitů.
Právě tato činnost může inspirovat a aktivizovat odborníky k provedení specializovaných
prací. Možná, že je k tomu časem přiměje i tlak ze zahraničí, který je vyvolán i námi…
I po kongresu k nám dochází materiály od kontaktovaných archeologů. Dáme je na FTP,
abyste se s nimi také mohli seznámit.

Přečetli jsme
Prehistorický odkaz - cílem tohoto webu, je přitáhnout pozornost čtenářů, k jistým,
zdánlivě nezáživným vědeckým tématům. Nechceme podlehnout ani lacinému
primitivismu, ale na druhé straně ani učebnicovému mentorování strohými fakty.
Netoužíme získat osobní věhlas, ale popularizovat tabuizovaná témata a tak dosáhnou
jejich vzkříšení k celospolečenskému užitku. - http://www.prehistorickyodkaz.cz/
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