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Vážení přátelé, kolegové, badatelé, nesetkali jsme se téměř rok. Za tu dobu se událo mnohé.

STAV ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ
PROJEKTŮ
Ringvaly
Před rokem jsme podali projektový záměr na ochranu a využití ringvalů v českoněmeckém pohraničí (Chebsko, Ašsko, Sokolovsko, Karlovarsko), na Ministerstvo kultury, Státní památkový ústav a místní muzea. Dodnes nikdo na náš záměr nereagoval,
a tak jsme oslovili místní deníky. Zatím rovněž bez odpovědi. Ukazuje se, že pokud se
nevyvolá pořádný skandál, neděje se nic. Článek dr. Kroupy vyšel v časopise Včelařství. Bohužel, kromě pochvalných reakcí bez konkrétních kroků od Svazu včelařů.
Článek do česko-německého sborníku o příhraniční spolupráci vyjde letos po uvolnění
financí. Byla vytvořena prezentace pro přednáškovou činnost a je k dispozici
v českém, ruském a anglickém jazyce na stránkách kpufo.eu.

LOKALITY

K PROZKOUMÁNÍ

Klobuky (Kladno) - v neděli 2.9.2007 jsem byl zaměřit pomocí GPS klobucký menhir.
Manželka čekala na silnici v autě. Když jsem se vracel od menhiru, vyděšená manželka mě
upozornila na světelný sloup, který stoupal kolem menhiru vzhůru. Začínal u paty kamene,
který obklopoval asi v dvojnásobném průměru a podél něho stoupal vzhůru přibližně do trojnásobné výše kamene. Měl světle růžovou barvu a jevil se jako protáhlá aura. Úkaz byl pozorován v 11,15 hod, trval asi 15 až 20 vteřin.
Nebe bylo modré, téměř bez mráčku, bezvětří. Já osobně zahlédl již jen jeho mizení.
Jev začal, když jsem byl přímo u kamene,
tam jsem ale nic nezpozoroval vizuálně ani
pocitově. (Jaroslav Helšus)
Dále se připravuje průzkum megalitu ve
Zbuzanech (Praha-západ) a ve spolupráci
s FFC průzkum kamenů na Javorníku, měření
radioaktivity apod.
Kamsi se ztratil dolmen na Kbýlu (Strakonice). Vrcholek Kbýlu je srovnán, a stojí zde stožár. Stavební aktivitě zřejmě padl za oběť i dolmen. Čest jeho památce! (J. Helšus)
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Kámen u Řípu
Tak tenhle malý menhirek jsem náhodou objevil nedaleko Řípu. Není ani v seznamu menhirů,
hraničních kamenů atd., proto jsem si k němu přidal copyrigh ☺ Pokud by se na něj někdo
chtěl podívat v reálu, tak pokud pojedete z Mělníka směr Roudnice, tak před Krábčicemi je
benzinová pumpa, za ní odbočíte doprava a asi 500 m po pravé straně krásně trůní u cesty.
(obr. str.1) (Karel Šlajsna)

NOVÉ PSEUDOMENHIRY
V roce 2000 byl vztyčen nový kámen u kapličky ve Zbuzanech (Praha – západ), v září 2005
kamenné dílo v Klentnici (okr. Břeclav), v roce 2006 a 2007 přibyly pseudomenhiry v Holašovicích (okr. České Budějovice)
Pseudomenhiry dle Kozáka u Žihle (normální rozpad žuly). Příznivci P. Kozáka vyznačili
vlastní turistické trasy se značkami jin-jan na stromech. Bohužel se ale podle nich nedá moc
orientovat. (J.Helšus)
Vypravíte-li se na průzkum nových lokalit, místo vyfotografujte, zjistěte orientačně materiál
kamene, prozkoumejte okolí s ohledem na výskyt této horniny a zaznamenejte výskyt do mapy.

SPOLUPRÁCE
Nalezen křížový kámen - Jsem Jaroslav z Plané, koukal jsem na váš web a shledal jsem vás
nejvhodnějšími pro svěření jedné záhady. Přes dva roky s kolegy prozkoumávám okolí Michalových Hor, kde je spousta středověkých štol po těžbě nerostných surovin, a tak prolejzáme
kde jaké roští a ani by to nebyla náhoda, kdyby jsme nenašli něco, co vám níže popíšu. Byla to
náhoda, náhoda jak vyšitá, s kamarády jsme prolejzali souvislou plochu pokrytou keřem trnky....hledali jsme haldy vzniklé po těžbě stříbra, v roští jsme lezli ´"chodbičkami" po zvěři.
Pěkně po kolenou celou dobu. Haldu jsme našli a dokonce nějaký čerstvý propad... A tak se
hrabeme v haldě a v okolí s domněnkou, že najdeme nějaký minerál....ale to ještě nevíme, že
tam budem do večera až málem do noci, zlámeme všechny motyčky, co máme a budeme se
potácet v jedenáct hodin večer domu skrz les.
Co kamarád hrabal díru, objevil se
kámen, který měl na sobě něco
vyrytého a nešel z díry vytáhnout...po chvilce hrabání nás málem ... jo...kámen to byl...ale trošku větší a připomínal kříž, co je po
levé straně cesty za Planou směrem na Kříženec. Po tom, co jsme
ho vyhrabali celej včetně jeho
podstavce a pokoušeli se ho postavit, přišel jsem na to, že uprostřed kříže ta rytina je nějaký obrázek silně připomínající reproduktor....asi obraz slunce nebo tak
něco. Každopádně kámen je v
roští zahrabaný, tak jak zhruba
byl.
Jestli
o
to
máte
zájem....napište. J.K.
Až se nálezce ozve, spolu se Společností pro výzkum kamenných křížů zorganizujeme průzkum.
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Obětiště u Dvora Králové
Jako amatér zabývající se po léta nedestruktivní detekční archeologií a také jako župní sokolský vzdělavatel (Sokolská župa Karlovarská) reaguji na výzvu třebíčských sokolů "Pojďte objevovat kameny s dávnými příběhy", která byla otištěna na webových stránkách v Elektronickém
informačním zpravodaji sekce Megalit klubu KPUFO o.s. 23.8.2008
Právě jsem se vrátil od Dvora Králové, kde jsem již potřetí (vždy po několika letech) provedl
další detekční průzkum lesa Království, o jehož úžasných tajemstvích v celém velikém lese
archeologové nic neví, kromě toho co jsem jim již sdělil (nezajímají se o to, patrně tomu nevěří). Letos jsem objevil druhé obětiště a vrchol, kde patrně spalovali mrtvé, to budu teprve sepisovat jako 2. dodatek ke zprávě, kterou jsem již předal jak Klubu psychotroniků, tak Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. Znovu (již potřetí) jsem se tam zabýval již dříve
mnou objeveným obětištěm, které nazývám Hlavička. Sokoly z Třebíče i jiné zájemce by mohlo
zajímat, i když je to od nich vzdálené, že toto
obětiště je viditelné, tedy prokazatelné, na rozdíl
od všech ostatních objevů na hradišti, které jsou
jen neviditelnými ingerenčními stopami po bývalých obydlích, po akropoli, po ohrazeních s charakteristickými průchody aj. To vše lze snadno
zjistit detekčně pomocí virgule, tedy metodou,
které se jeden čtenář článků o megalitech tak
vysmíval. Právě L-virgule mne přivedla přes řadu
objevů až ke skále na které je zmíněné obětiště.
Vlastní obětiště je ploška vytesaná do vrcholu
pískovcové skály (pro názornost velikosti je na
plošce položena šiška). Plocha je mírně zahloubená a má vytesaný žlábek pro odtok, dříve asi krve. Toto je skutečně unikátní nález, o kterém se
dosud vůbec nevědělo. Škoda, že o něj není zájem ve veřejnosti, ani u místních občanů a místního úřadu ani u archeologů. Teprve letos jsem
objevil detekcí, že na stráni pod skálou jsou stopy
po kostech, patrně po zbytcích shozených z obětiště. Ještě větší zajímavost jsem letos zjistil, že
vrchol skály je vlastně samostatný kulovitý balvan, nespojený se skálou, tedy viklan! (na vyhloubené ploše je na něm položen světlý batoh). Je možné, že byl k okraji skály dotažen a potom na jeho vrcholu byla velmi hrubě vytesána zmíněná ploška. Umístění skály je na ploše Spáleniště v lese Království, na kraji lesa (poblíž obce Vítězná - Záboří), kolem něhož vede prašná silnice i turistická trasa. Všechna zjištění
s popisem budou uvedena detailněji v doplňkové zprávě. (obr. str. 2 a 3) Ing. Vlastimil Baumgärtl

PROPAGACE
Členové KPUFO Kladno - Karel Dudek a Miroslava Pritulová připravili v městském muzeu v
Kralupech nad Vltavou výstavu s názvem Otazníky z kamene aneb pravěká astronomie v Čechách. Má tři části - menhiry, kamenné řady (Kounov, Špičák, Nečemice, Vlčí Důl a Kluček) a
archeoastronomii, např. keltské svatyně u Markvartic a jiné podobné zajímavosti. Výstava probíhala od 17.1. – 17.2.2008. Vy, kteří máte možnost vyjednat uvedení takové výstavy ve Vaší
obci, ozvěte se !
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NOVÉ KNIHY
Hledáme prostředky k druhému, doplněnému vydání 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.

AKTUALITY

•

O menhir v centru města není zájem http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/ck_menhirvck20070824.html

•

Nápady na výlet: Kostelec nad Vltavou http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pi20070813vylet.html

•

léčebné kameny je velký zájem http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/pi20070813vylet.html

•

Kamenný pastýř přivítal desítky školáků z Klobuk http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/menhir20070629.html

•

Vzácné kameny skončily na skládce, už je nikdo nezachrání http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/cv_menhiry_20070612.html

•

Volary mají keltský rondel http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/pt_vol_menhiry20070430.html

•

Pojďte objevit kameny s dávnými příběhy, vyzývají sokolové http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/20080813kameny.html

•

U Holašovic vyrostl kruh z kamenů jako ve Stonehenge http://azpravy.atlas.cz/domov/ostatni/167629-u-holasovic-vyrostl-kruh-zkamenu-jako-ve-stonehenge.aspx

•

Kámen s urnou si můžete nechat umístit na zahradě http://www.denik.cz/z_domova/kamen-s-urnou-si-muzete-nechat-umistit-nazahrade.html

•

V Holašovicích vyrostlo jihočeské Stonehenge http://www.tyden.cz/rubriky/cestovani/putovani-po-cesku/v-holasovicichvyrostlo-jihoceske-stonehenge_86862.html
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