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Vážení přátelé, kolegové, badatelé,
od minulého vydání našeho bulletinu se stalo mnoho závažných událostí:
Řady - Kluček
Dne 23. dubna 2004 se na Klučku uskutečnil další pokus o ustavení jednoho z kamenů. Akce,
kterou pořádala sekce Megalit při Klubu psychotroniky a UFO již potřetí, se zúčastnili kolegové
z KPUFO Praha, Plzeň, Louny, Rokycany, Mladá Boleslav, Mělník, Kladno a Kutná Hora, a další
návštěvníci. Akce přilákala redaktory místního tisku, TV
štáby z ČT a TV Nova a Český rozhlas.
Poté, co se s kamenem opětovně nepodařilo provést
větší manipulaci, bylo rozhodnuto v dohledné budoucnosti
povolat na pomoc těžší techniku.
Zde se však střetávají různé koncepce. Zatímco jedni se
domnívají, že kámen je třeba vytáhnout ze stráně a ustavit
nastojato jako pravý menhir, loňské nálezy průchozích
otvorů na konci kamene i na dalších kamenech na Klučku
vedou k tomu, že pohřbít je do země by bylo chybou, do
doby, než se spolehlivě objasní jejich původ a případný
účel. Podle těchto názorů by bylo třeba pojmout záchranu
lokality Kluček v širším měřítku a v cípu výběžku náhorní planiny nad mlýnem Tasov uspořádat
několik kamenů z bývalých řad, které byly svrženy ze stráně, do jakéhosi depozitu, kde by byly
následně zkoumány a posléze ustaveny do nějaké vzorové řady.
Navrhované řešení předpokládá ovšem domluvu s vlastníkem pozemku, kterým jsou Lesy ČR, a
spolupráci místních obcí, které by měly z návštěvnosti jistý profit.
Za tím účelem byl navázán kontakt se starostou Klučku panem Valentou. Setkání se uskutečnilo
u příležitosti pořádání dětského dne 3.6.2005 u právě otevřené hospody pod náhorní plošinou
s bývalými řadami.
Pana starostu zaujala skutečnost, že veškeré kamenné
řady (Kounov Kluček, Nečemice i a II) směřovaly do jediného bodu (obec Lipno) a slíbil že napomůže v propagaci
megalitických staveb v obecním věstníku.
Kounovské řady
Byl podán projekt na záchranu kounovských kamenných řad, proběhlo několik jednání s Lesy ČR, probíhá
korespondence mezi zúčastněnými stranami.
Na kounovských řadách byla umístěna schránka
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s propagačními materiály KPUFO, letáky a vizitkami. Nechybí ani sešit, kam mohou návštěvníci
psát své dojmy a připomínky.
Cehnice
Jak bylo zjištěno na konkrétním případu – nálezu kultovního
místa knovízské kultury u Cehnic (okr. Strakonice) odborníci
z řad archeologů se nejen o megalitickou problematiku nezajímají, což ukazují naprosto nekvalifikované závěry, i články
v tisku, ale osud těchto lokalit je jim naprosto lhostejný. To dokazuje současný stav této lokality. Zatímco artefakty byly uchovány, lokalita je ničena při stavbě rybníka. Přes kameny jezdí těžká
technika, hlavní kámen je na jedné straně odštípnut, kameny jsou pod koly aut zatlačeny do země.
Zatímco bylo toto naleziště před 2 lety označováno jako světový unikát, ponechalo se po vytěžení
střepů keramiky apod. svému osudu. Nikoho nenapadlo kameny odvést (což by představovalo
náklad jednoho auta) a ustavit je např. ve Strakonicích v muzeu nebo alespoň v Cehnicích na návsi, kde by působil jako silný poutač pro turisty. Ovšem to by si naši archeologové museli vidět dále
než na špičku vlastního nosu.
Zajímavý je i další fakt: Jak bylo o výzkumech informováno, na místě byly nalezeny 2 jadeitové
trojhránky, zelené barvy, údajně pocházející z Číny. Šlo by tedy opět o naprosto unikátní a neopakovatelný nález. Hovořili jsme tehdy s laickým asistentem dr. Michálka, který nám ukazoval, kde
byly trojhránky nalezeny, v jaké hloubce, apod. (tento záznam máme k dispozici). První údaje hovořily o tom, že lokalitu navštívilo na 20 našich předních archeologů, kteří nálezy posuzovali. O
několik měsíců později se objevila zpráva, že došlo k omylu – trojhránky nebyly z jadeitu, ale
z umělé hmoty – akrylátu, a tedy žádná senzace se nekoná. Tím zprávy končí, zatím není
k dispozici další zpráva nebo odborný článek o lokalitě a nálezech v odborném tisku.
Tyto skutečnosti nás vedou k otázce: Nedošlo zde skutečně k nálezu pravých jadeitových trojhránků? Nedovedeme si představit, že profesionální archeologové s mnohaletou praxí se dají
zmást podstrčením nepravých artefaktů do nějaké kulturní vrstvy. Dále pokládáme za nemyslitelné,
že by 20 předních archeologů nerozeznalo umělou hmotu od nerostu. (!) Nemohlo se stát, že artefakty byly někým následně zaměněny? Domníváme se, že by záležitost měla být důkladně vyšetřena a objasněna a povolány i orgány činné v trestním řízení, pokud by se naše obavy potvrdily.
Na tuto skutečnost jsme upozornili Ministerstvo kultury ČR a další orgány.
Propagace
Má-li být naše činnost úspěšná, je nutné přesvědčit místní obyvatele i širší veřejnost nejen o nutnosti zachování a ochrany megalitických památek, ale i o další prospěšnosti jejich existence
z hlediska turistického ruchu a následného rozvoje služeb.
Po domluvě s majitelem pohostinství v Klučku zde byly rozmístěny letáky a propagační materiály
KPUFO.
Byli kontaktováni také další činitelé: starostka Kounova (ta již byla o našich aktivitách informována z internetu), a starosta Drahomyšle. Byli seznámeni s možností další propagace megalitických
staveb cestou vytvoření propagačních letáků, jejichž vzor jsme jim poskytli.
Schránka u kamenných řad v Kounově byla ustavena v pravý čas, neboť v pořadu „Toulavá kamera“ na ČT 1 v neděli 4.6.2005 odezněla reportáž jak o těchto řadách, tak
i o pokusech u Klučku. V pořadu vystoupili za KPUFO J. Helšus a P. Kroupa.
Nová kniha
Jaroslav Helšus připravuje k vydání druhé, doplněné vydání své knihy
„Kamenné otazníky – Megality v Čechách“. Byla oslovena řada firem v okolí
Loun s možností reklamy v této knize, aby bylo získáno dostatečné množství prostředků na vydání i distribuci knihy. Pokud byste věděli o možném
sponzorovi nebo chtěli mít vlastní reklamu v této knize, napište nám co nejdříve.
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Kamenná řada u Dobrše
Jak se uvádí v turistické mapě 1:50.000, u Dobrše
(okr. ST) je nachází 50 m dlouhá kamenná řada.
Překvapující je, že o ní dosud nikdo nepodal žádnou zprávu. Obhlídka ukázala, že řada se nachází
jihovýchodně od obce v lese. Je tvořena opracovanými i neopracovanými kameny od velikosti 0,2 –
0,8 m a tyto jsou ustaveny do jakési zídky široké až
0,8 m. Po stranách zídky jsou kameny ustaveny
plochými stranami. Řada nekopíruje žádnou terénní
vlnu, mírně se svažuje na obou koncích. Terén se
ale svažuje k severu. Není patrné, že by řada pokračovala nebo se nějak lomila. Od severojižního směru se odchyluje o 5 stupňů. Je vyloučeno, že
by šlo o vysbírané kameny z pole, materiál je místního původu a v blízkosti vystupuje na povrch
skalní podloží. Účel řady je nejasný. Ani místní občané neznají její původ.
Řada se nepodobá známým řadám na Kounově, Bezdědovicích aj. Je možné, že by šlo o předěl
panství nebo pozůstatek nějaké středověké fortifikace, ale její umístění v terénu a fakt, že tvrz
v Dobrši je značně vzdálená, tuto domněnku příliš nepotvrzuje.
Další menhir na tachovském okresu?
I když se často uvádí, že všechny české menhiry se vyskytují jen ve
středních a severních Čechách, nemusí to být závěr správný. Menhiry
se musely vyskytovat po celých Čechách. Zvlášť oblast tzv. Sudet
mohla uniknout pozornosti obrozeneckých archeologů.
František Soukup z tachovského
Klubu hledačů pokladů upozornil
již na 3 zajímavé stojící kameny, o
kterých nikde není jakákoli zmínka.
Je to jednak 2,5 m stojící kámen
na okraji pole u Klíčova, v jehož
okolí je dalších 8 kamenů, ukrytých
v křoví. Některé činí dojem, že jde
o rozlámané kusy větších kamenů a že tady stála snad i řada.
Místo je sice na okraji pole, v bývalé úvozové cestě, takže není
plně vyloučeno, že jde o vysbírané kameny z polí. Byl vysloven
názor, opírající se o senzibilní zjištění podzemního pramene,
směřujícího ke kameni, že stojící kámen byl ukazatelem napajedla pro dobytek.
U trnovské hájenky stojí další pozoruhodný kámen. Má
výrazně falický tvar a dosahuje výšky až 2,5 m nad zemí. V zemi
však ční jen asi 30 cm. K určení skutečné hloubky bude nutno provést sondu.
Na články o těchto nálezech se ozvala místní občanka a upozornila na další kámen u Boru u Tachova, který se nachází na pozemku pana Tůmy. Je vysoký asi dva metry a nalézá se v oplocené
ohradě na vršku za domem. Je dobře vidět z polní cesty, která vede
kolem ohrady. Na tuto polní cestu se lze dostat, když se na kraji
Borovan u sochy Sv. Jiří odbočí vpravo.
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Menhir u Chotěboře
V okolí Chotěboře (asi 7 km) za obcí Jilem, po první odbočce vpravo
na malé vyvýšenině mezi poli stojí nějaký velký kámen. Na něm je
připevněna nějaká umělohmotná krabice a v ní jsou různé kaktusy.
Tato krabice je na severní straně a kaktusům se tu očividně dobře
daří.
Fenomén P. Kozáka a tzv. „znaky menhirovosti“
Předložené nové nálezy vyžadují podrobný popis a průzkum, hledání zmínek v dobových dokumentech a nalezení faktů, které by doložily existenci kamenů v minulosti, a tedy jejich příslušnost
ke skutečné megalitické kultuře. Je nutné zdůraznit, že nalezení takových důkazů bude velmi složité. V minulém bulletinu jsme tyto „znaky menhirovosti“ uvedli. Stručně řešeno, je to – odlišnost
materiálu kamene od místního podloží, opracování kamene, ustavení lidskou rukou, geometrická,
astronomická nebo jiná příbuznost s pravěkými kultovními místy, apod. Zjištění senzibilů lze brát
v potaz až na posledním místě z důvodu ovlivnění sugescí.
Zvláště v této souvislosti je nutné se zmínit o Ing. Pavlu Kozákovi. Na jedné straně vydal řadu
knih, ve kterých přiblížil řadu zajímavých a krásných míst, na straně druhé, jeho působení v této
oblasti je naprosto zhoubné. Zvlášť katastrofální jsou jeho údaje o jím zjištěných „menhirech“. Tak
označuje v podstatě každý stojící kámen, a kritériem je pouze reakce jeho virgule. Tím, že vyhlašuje, jak každý kámen působí „nějakou“ energií, ať už kladnou nebo zápornou, jako menhir, stírá
rozdíl mezi přírodními kameny a pravými megality. Průzkum v této oblasti se tak dostává na scestí
a je v podstatě zbytečný. Pokud se vše doplní dalšími nesmysly z jeho knih, oplývajících obry, trpaslíky a mimozemšťany, které nelze brát ani jako fantazii, je neštěstí hotovo. Tato oblast je pak
v očích odborné veřejnosti pod vlivem takových fantasmagorií plně diskreditována, a není se čemu
divit.
Je nutné přesto opětovně prověřit každý jím označený nález „menhiru“ a důkladně jej prověřit
z hlediska našich „znaků“. Navrhujeme proto sestavit tabulku, ve které by každý mohl u sporného
případu dát svůj počet bodů hodnověrnosti.
Obětní místa v Jizerských horách
V souvislosti s objevem tzv. kultovního místa u Cehnic jsme Vás požádali, abyste nám poskytli
údaje o různých obětních místech.
Skupina balvanů, nazvaných Pohanské kameny, se nachází v Jizerských horách, nad údolím říčky Smedné. Toto místo je opředeno nesčetnými pověstmi, hlavně proto, že na nejvyšším kameni
se nacházejí tzv. obětní mísy - velké miskovité prohlubně. Podle pověsti se tu konaly starogermánské slavnosti slunovratu, a to pravděpodobně v podobě obětních krvavých rituálů. Že bylo toto
místo vždy zvláštní, o tom svědčí i fakt, že na svazích pod Pohanskými kameny byly nalezeny
broušené nástroje z doby kamenné a keramické střepy z kultury lidu popelnicových polí.
Podobných „obětních míst" se nachází v Jizerských horách více. V letech 1915 a 1920 prováděli
amatérští nadšenci průzkum v jeskyních v oblasti Hruškové skály. Ta se nalézá na horském hřbetu
mezi osadou Jizerka a říčkou Černá Děsná. Na temeni západní skály našli tito amatérští archeologové pod vrstvou humusu dvě skalní mísy. U vchodu do jeskyně údajně měla být obětní jáma a v
ní sekerka s dlouhým držadlem, šipka, klín a pilka, to vše z doby kamenné. Podle těchto známek
se dá i zde předpokládat, že naši předkové tu prováděli krvavé oběti. Zda lidské, či zvířecí, to nevíme, protože nebylo provedeno hlubší zkoumání těchto lokalit a tak se nenalezly ani žádné kosti.
Třeba, pokud budete mít zájem, je najdete zrovna vy!
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