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Vážení přátelé, kolegové, přinášíme  

 

 

Pokud jste na facebooku, připojte se ke skupině 
MEGALITY v ČR -

http://www.facebook.com/groups/288130822693/. 

 

 

TV Prima uvedla další reportáž z cyklu Záhady – 
tentokrát o megalitech.  Jak už to bývá v případech, kdy 

badatelé nemají na výsledný produkt jakýkoli vliv, 
výsledek vyzněl dost nešťastně.  - 

https://www.youtube.com/watch?v=hyMhDywlTPw#t=14 

Pátrání po osudech odcizených kamenů ze skutečné megalitické řady z Klučku 
nepřineslo pokrok ani s pomocí policie, která případ odložila.  

Na závěr roku 2014 vznikl u Svaté Kateřiny u Počátek „Kamenný kruh 

druidů“, průměr činí 34 metrů a největší kameny jsou 3 metry vysoké.  

Na FB je objevila zpráva a dobový dokument o tom, že pod "kounovskými 
řadami" za války těžila kounovské jíly německá společnost Eberle. (Malodoly 
Uhelné - https://www.facebook.com/malodoly.uhelne) 

Na internetu lze najít školní prezentace, věnované megalitům. Těší nás 

zájem, i když učitelé by mohli svým žákům připomenout, že je nutné uvést zdroj 
informací a fotografií.  http://www.zszelechovice.cz/wcd/dokumenty/pripravne-

materialy-k-vyuce/dejepis/megalit-marktahubkov6.t.ppt * 
http://www1.gymtce.cz/Predmety/Dejepis/D_sedivec/Megality_Z_Jaklinova.ppt 

 

 

Kameny Sedlčanska - přibližuje širší veřejnosti, 

odborníkům i laikům, geologické a geomorfologické 
poměry regionu se zaměřením na známé i neznámé 

lokality výskytu kamenů, balvanů, skal a lomů na 
Sedlčansku. Více zde: http://kameny-

sedlcanska.webnode.cz/o-knize/ 

NOVINKY 

NOVÁ KNIHA 
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Záhadu kamenných staveb u obce Úherce (LN) objasnil J. Helšus – čtěte 
http://www.kpufo.cz/wln/uherce.htm   

Diskuse na FB připomněla měření firmy Picodas během slunovratu u 

klobouckého menhiru, od kterého 21. června 2014 uplynulo už 20 let. 
Čtěte zde: 

http://kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mklobuk/klobuk.htm a 
http://21stoleti.cz/2006/08/18/existuji-i-ceske-megality-myty-a-fakta-

kolem-kamenu/  

Tři oblé kameny u Bukovníku, do kterých jsou zasazeny kříže, mohly 
prý být kdysi megality, takto „pokřesťanštělé“, tvrdí P. Kozák v článku: 

Ukrývá se v Bukovníku pravěké kultovní místo?. Kdo toto tvrzení ověří?  

V lese na svazích Jírova kopce mezi Tanvaldem a Českým 

Šumburkem (http://www.mapy.cz/s/cAMU) najdete stovky kamenných 
hald i menších hromádek, připomínajících mohyly. Místní prý těm větším 

přezdívají (a nebo přezdívali) "hrobky". Archeologové se před několika lety 
snažili zjistit, zda se skutečně nejedná o pravěké památky. Několik 

menších "mohylek" rozebrali, ale nenašli nic, kromě uhlíků, které datovaly 
jejich vznik jednoznačně do středověku. Podle všeho se jedná o tzv. 

agrární haldy, tedy kameny, vysbírané z polí, která se na Jírově kopci 
nacházela před tím, než tam vyrostl les. Tyto konkrétní hromady najdete 

pod cestou jižně od kapličky sv. Gotharda.  (F. Velinský, Megality v ČR, FB 

1.9.2014) 

Vlčí důl u Nečemic je prý místem dalších, tentokrát už řad „Nečemice 
3“. Jistě se stanou předmětem dalších průzkumů.  

 

 

18.3. - 22.3.2015 se uskutečnilo téměř jarní 
putování nadšenců za nově postavenými kameny 

v jižních Čechách (Holašovice, Zlatá Koruna, 

Volary). Podobné akce se budou opakovat s lepším 
počasím. Máte-li návrhy na další akce, které by se 

mohly stát příležitostí pro seznámení a navázání 
nových přátelství, napište, rozšíříme je mezi další 

příznivce.    

 

PÁTRÁNÍ 

AKCE 
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Kameny a hvězdy. Václav Cílek, oči kamenů, světla 

odjinud 30.března 2015, Citarny.cz Kultura je nejen 
návštěva Národního divadla, ale také způsob jak si 
rozumíme ze Sluncem a Měsícem, píše se v předmluvě 

knihy Kameny a hvězdy. 

 

Majitel kerského polesí Josef Hyross zanechal v Kersku 
stopy 27.března 2015 Nymburský deník 

 

Na území obvodu leží tři bludné kameny - https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-
jihu/zajimavosti/na-uzemi-obvodu-lezi-tri-bludne-balvany 

Příklady artefaktů současného pohanství v jižních Čechách -  
https://www.academia.edu/5973218/P%C5%99%C3%ADklady_artefakt%C5%A

F_sou%C4%8Dasn%C3%A9ho_pohanstv%C3%AD_v_ji%C5%BEn%C3%ADch_
%C4%8Cech%C3%A1ch_-
_Examples_of_contemporary_pagan_artefacts_in_South_Bohemia  

U Hradce Králové se našel neobvyklý pravěký rondel, říká se mu „hradecký 
Stonehenge“ - http://zpravy.hradeckralove.cz/u-hradce-kralove-se-nasel-
neobvykly-praveky-rondel-rika-se-mu-hradecky-stonehenge-17411/  

 

 

Sborník materiálů  ze 
semináře sekce Megalit 
dne 13.11.2004. (členové 

KPUFO - 35 Kč, nečlenové 
45 Kč) 

Psychotronika v archeologii. 
Sborník materiálů ze semináře 

Sdružení badatelů v psychotronice 
30.11.2004 v Plzni. (členové KPUFO - 

40 Kč, nečlenové 50 Kč) 
 

 

Kol. aut.: Jaká tajemství 
skrývají kapličky a boží 

muka.  Sborník statí, úvah i 
překvapujících   

skutečností, skrývajících se 
za drobnými stavbičkami, 
které potkáváme každý 

den. (4. doplněné vydání) 
Vydavatelství Včelka, (40 

Kč) 

V. Drobečková: Svátky přírodních 
sil.  Jak je možné, že rozličné kultury 
oslavují stejné nebo podobné svátky? 

Je tato udivující podobnost mezi 
kulturami dána jen prostou výměnou, 
nebo zde působí síly, dané přírodními 

vztahy, cykly a netušenými 
souvislostmi? To nám ukáže tento 

celoroční přehled svátků a obyčejů z 
různých etnik i náboženských tradic. 

Vydavatelství Včelka, 40 Kč 
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RNDr. Milan Špůrek, CSc. http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_%C5%A0p%C5%AFrek 

MVDr. Pavel Kroupa http://www.prehistorickyodkaz.cz  

Ing. Pavel Kozák http://www.archet.org/  

MUDr. Rudolf Zemek http://www.dr-rudolf-zemek.cz 

Karel Dudek http://eldar.cz/archeoas/lokality/index.html 

Jaroslav Husák - http://eldar.cz/megality/  

Tomáš Houška: Megality - http://mojeskola.net/megality  

Ing. David Tramba - http://menhiry.mysteria.cz/ 

Jiří Krejčí http://jikkarlos.rajce.idnes.cz/Menhiry_-_Harrachov/ 

Lexikon pojmů - http://www.keltoi.cz/pravek/soucasnost-praveku/3863-lexikon-
megalitu  

Megalitické stavby - http://www.mingeo.wz.cz/geostezka/geoZajimavost046.htm  

Megality – http://dejiny-stredni-evropy.webnode.cz/megality/  

Holíčske megality - http://virtualnezahorie.sk/virtualne-prehliadky/skalica-
okres/holic/item/holicske-megality.html  

Megality - http://worldofhistory.blog.cz/0701/megality  

Callanishské megality - http://petrol.natur.cuni.cz/~janousek/travel/callanish.htm  

Megality - http://www.hofmann.estranky.cz/fotoalbum/megality/megality/ 

 

KPUFO.CZ/PORTAL - http://www.kpufo.cz/portal/ 

KPUFO.EU/SK - http://www.kpufo.eu/sk 

ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz 

CESTY PSYCHOTRONIKY - http://www.cestypsychotroniky.cz 

 

 
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, o.s. (KPUFO) ®, 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. 

SLEDUJTE ČLÁNKY  

 

INTERNETOVÉ ODKAZY NAŠICH BADATELŮ  
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