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21.6. uplynulo už 20 let od měření firmy Picodas u klobuckého menhiru. Přečtěte
si,
jak
to
bylo
!
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mklobuk/klobuk.htm

Pátrání
Vítkov (TC) Před patnácti roky
mi
jeden
kamarád
ukázal
zajímavý kámen. Je možné, že
by to mohl být menhir. Je
dlouhý asi 4 metry. Nalézá se
asi 3 km severně od Tachova.
GPS
49°49'37.112"N,
12°38'32.036"E. F. Soukup.
Možné další kamenné řady
„Nečemice 4“ (Rakovník) GPS
N50°15´32.546´´
E13°38´38.994´´. Západně od
vrchu Výrov (Hradiště Kuk),
náznak kamenné řady v ose západ – východ, (linie mohla být směřována v ose
Vlčí důl - hradiště Kuk). Toto uskupení je tvořeno silně prokřemenělými pískovci
a křemenci, bylo objeveno panem Václavem X. ze skupiny Lovci Menhirů v létě
2013. Zaměřil a zpracoval M.Hubner.
Z korespondence

Přátelé kamenů! Byl jsem na poznávacím
zájezdu na Yucatánu. Po návratu mi stále vrtá
hlavou, jak mohli lidé (zde Mayové) bez použití
železa vybudovat takovéto monumentální
kamenné areály, jichž zatím objevených má být
celkem na 1200. Nemluvě o tom, co je k té
kamenné posedlosti vůbec mohlo vést. Stále
dokola se mluví o obsidiánových nožích a
měděných či maximálně bronzových dlátech, ale
oba materiály se na takovou činnost zdají být
měkké či jinak insuficientní. Třeba se pletu, ale
pochybnosti o oficiální theorii zůstávají. Kdyby
Vás něco napadlo, dejte vědět. Rudolf Zemek
U Klučku, kde kdysi bývaly kamenné řady
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/k
artoteka/mklucek/mklucek.htm si někdo
připravuje kameny k odvozu. Majitel pole
je firma UYANGA a.s. Ocelářská 1279/21,
Libeň, Praha, momentálně v exekuci, ani
nikdo jiný na naše upozornění nereagoval.
Bylo podáno trestní oznámení.
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