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Vážení přátelé, kolegové,
Zasíláme Vám další elektronický informační zpravodaj sekce Megalit. Slibujeme si od něj větší
operativnost a živější kontakt se všemi členy KPUFO a dalšími zájemci o tuto problematiku. Pište
svoje náměty, myšlenky i připomínky!
Objevy a pátrání
Čertova zeď
Mezi Bezdězem a Slatinným vrchem stávala několik metrů vysoká Čertova zeď, vedoucí z Bezdězu
až pod Ještěd kolem Mimoně. Dnes je zde povalen zhruba metr vysoký pískovcový kámen. V
minulém století bylo v místě kamene kopáno a byly zde nalezeny střepy, zvířecí kosti a několik
desítek centimetrů vysoká vrstva popela a kousky nedohořelých uhlíků.
O Čertovu zeď se zhruba kolem roku 1934 zajímali odborníci z Japonska a Číny. Podle dochované
zprávy byla připodobňována známé Čínské zdi. Dnes z tohoto unikátu zůstaly jen trosky. Jiná
kamenná stéla byla nalezena ve Vranovském lese poblíž osady Vojtín. (zřejmě chyba - Pavlín).
Pískovcový kámen asi metr vysoký zde stojí údajně od pradávna. V devadesátých letech 19. století
zde byly údajně nalezeny v blízkosti kamene kousky železa. Jiná pověst hovoří o dvou kostrách,
které však místní občané zničili. Podle názoru některých badatelů, mohou kamenné bloky sloužit
jako hroby pro jakési vyděděnce.
Co víte o těchto kamenech ?

Aktuality
Kámen s urnou si můžete
nechat umístit na zahradě
Olšová
Vrata
Karlovarák
František Bláha vymyslel nový
způsob jak ochránit urny a zajistit
tak nerušený odpočinek zemřelým.

Pozůstalí
na
zahradě.
Irena
Škardová nechala uložit popel
svého manžela do kamene přímo
na zahradě svého domu v Olšových
Vratech.
Autor: DENÍK/Jan Havelka
Stálé ničení a vykrádání urnových hájů na hřbitovech. To byl hlavní důvod, proč se Karlovarák
František Bláha začal zabývat myšlenkou, jak ochránit urny a zajistit zemřelým ničím nerušený
odpočinek.
Po několika letech bádání objevil účinnou metodu – takzvaný urnový menhir.
„Je to podle mě dobré zabezpečení. Člověk si vybere místo na svém soukromém pozemku, kde se
umístí kámen podle jeho výběru a dá se kamenicky upravit. Do kamene se vyvrtá otvor, kam se
umístí pouzdro s popelem zesnulého. Ten se poté uzavře,“ vysvětlil tvůrce nápadu, který na tento
způsob pohřbívání založil firmu.

Podle něj jde o velmi moderní způsob pohřbívání. „Urnový menhir mám chráněný užitným vzorem.
To je zároveň záruka, že splňuje všechny zákony a není s tím tedy žádný problém. Do kamene se
dá uložit postupně i několik pouzder. Podle zákona se takto dají pohřbívat pouze urny,“ doplnil
Bláha. Kámen si lidé mohou nechat umístit v podstatě kamkoliv, ale musí to být na jejich
soukromém pozemku. „Časem však uvažujeme o tom, že bychom koupili pozemek, kde by si mohli
lidé, kteří nemají vlastní zahradu, nechat své pozůstalé také takto pohřbívat,“ dodal Bláha.
Jeden z několika urnových menhirů si jako místo posledního odpočinku pro svého manžela vybrala
Irena Škardová z Olšových Vrat. „Připadalo mi to mnohem lepší, než na běžném hřbitově. Mám
takhle hrob manžela stále blízko a můžu sem kdykoliv zajít. Navíc už nejsem nejmladší, takže
nemusím chodit nikam na hřbitov a to je obrovská výhoda,“ svěřila se žena. „Manžel byl
zemědělec, takže si myslím, že umístění na naší zahradě, kde to měl rád, je rozhodně způsob,
který by schvaloval,“ dodala Škardová.
Podle Bláhy zájem o tento způsob pohřbívání stále stoupá. „Skutečně máme i další zakázky.
Zároveň jsme založili Menhir Klub. Zde lidé, kteří chtějí být takto pohřbeni a neví, zda by pozůstalí
přání splnili, mají určitou garanci,“ ujstil Bláha. Ceny za urnový menhir se pohybují od tisíců až po
statisíce korun. Záleží na požadavcích, druhu kamene a jeho umístění.
http://www.denik.cz/z_domova/kamen-s-urnou-si-muzete-nechat-umistit-na-zahrade.html
O menhir v centru města není
zájem
ČESKÝ KRUMLOV - Vnímaví lidé z
Českého
Krumlova
čerpají
z
osamělého
menhiru
pozitivní
energii.
Autor: Václav Votruba 24.8.2007
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Ve městě se najde jen pár jedinců,
kteří chodí k menhiru čerpat energii.
Autor: DENÍK/Václav Votruba
Chodí kolem něj sice každý den, ale
jen málokdo ví, co je zač. V
samotném
centru
Českého
Krumlova
na
ostrově
mezi
Plášťovým mostem a městem se nachází menhir, který je ale opuštěný a zcela bez lidského zájmu,
přičemž by se o něj měli místní občané zajímat, jak tvrdí odborníci.
„Postavili jsme tam malý menhir, který má slaboučký program. Nikdo k němu ale bohužel nechodí.
Je tam osamělý, takže bych ráda poprosila všechny Krumlovské, aby za ním chodili a posilovali
jeho duchovní poselství. To je o tom, aby všichni lidé, kteří bydlí v Českém Krumlově, začali
přemýšlet nejen obchodně, ale i duchovně,“ říká místní odbornice Jana Pejšová.
Problém je nejspíš ve faktu, že lidé o menhirech nic nevědí. Schopnost komunikace s kamenem
mají pouze někteří lidé, kteří cítí jeho energii. „Tohle je menhir? Já myslela, že to byly ty velké
kameny, které nosil v comicsu Obelix na zádech. Ne, vážně nevím. Asi nejsem vnímavá, pro mě je
to bohužel jen obyčejný kámen. Je ale asi dobře, že tady Český Krumlov něco takové má,“ zmínila
Jana Řezníčková, která do Českého Krumlova doputovala z Kladna.
Více čtěte v dnešním (pátek 24. srpna) vydání Českokrumlovského deníku.
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/ck_menhirvck20070824.html

V Holašovicích vyrostlo jihočeské Stonehenge
Autor: ČTK, 24.10. 08:00
Megalitický kruh z obřích kamenů vytvořil v jihočeských Holašovicích místní stavbař na
svém pozemku pod lesem. Do vesnice UNESCO se tak už nejezdí jen za barokními
selskými
stavbami,
ale
i
načerpat
kladnou
energii.
Psychotronicky pomocí virgule proměřil kruh začátkem října Pavel Kozák z Českých Budějovic,
který se magickými místy zabývá. Našel nejsilnější energii ze všech tuzemských megalitů
postavených člověkem. "Je to výjimečné místo, v němž člověk může najít leccos pro svůj duchovní
rozvoj a lze je využívat i jako doplněk léčby. Dokonce i obyčejný zvědavý turista tam může změnit
třeba názor na krajinu a na svět," řekl.¨
Přitom původně nebyla lokalita u příjezdové silnice do Holašovic, z níž je dobře vidět třeba zámek
Hluboká či Temelín, ničím zvláštní. Avšak soustava 25 žulových kamenů podle Kozáka vytvořila
novou energii. Prvky v kruhu o průměru 30 metrů na sebe vzájemně působí, kamenný obr o
hmotnosti 19 tun stojící opodál je nejvhodnější k meditaci. "Je to důležité místo a ještě bude," míní
psychotronik.
"Keltové věděli, proč se tahat s menhiry"
Majitel louky Václav Jílek, jehož živobytím jsou i zemní práce, měl původně v úmyslu jen ukázat
krásné kameny v krajině. Vyrůstal v době kolektivizace, kdy se rušily
meze a velké kameny scelování polí vadily. Buldozery je většinou
odhrnuly na kraj, kde zarostly. Jílek však jako kluk v těch místech pásl
krávy
a
kameny
měl
rád,
takže
si
je
zapamatoval.
Úplně první ale vybagroval na návsi, protože vadil při sečení. Rozhodl se
označit jím hranici svého pozemku. Pak se mu zalíbily další, postupně je shromažďoval několik let a
pomáhali i známí a rodina. "Všechny kameny
pocházejí z okolí do 15 kilometrů od Holašovic,
takže k tomuto místu přísluší," shrnul. Zná
jejich osudy i potíže při transportu. Na největší
z nich si troufl až po roce a půl, mezitím mu ho
zasypali
haraburdím.
Nejdřív prý Jílek neměl tušení, co slovo menhir
znamená.
Nápad
vytvořit
novodobou
megalitickou stavbu ale začal žít vlastním
životem. Při úvaze, jak kameny umístit do
krajiny, se stavitel obrátil na psychotronika
Kozáka. Bál se totiž trapasu, aby neposkládal
nesmyslný útvar. Navíc manipulaci s těžkými
kusy žuly si bylo třeba předem důkladně
rozmyslet. Už náročnost těchto staveb je podle
Jílka důkazem, že Keltové museli mít velký
důvod jim věřit, když se s nimi tak nadřeli.
Jihočeská magie
Pro holašovický útvar zvaný kromlech, což je
okrouhlé seskupení jednotlivých vztyčených
kamenů čili menhirů, se už vžil název jihočeské
Stonehenge. Pro laiky je to nejsrozumitelnější
přirovnání, ale Kozák upozorňuje, že mnohem
vhodnějším příkladem je anglický komplex
megalitických památek Rollright Stones.

Každopádně je to nová dominanta Holašovic, které byly dosud proslulé jen díky selskému baroku
na návsi. Teď vábí i jiné návštěvníky, kteří přijíždějí se svíčkami, kamínky či bubínky. Pravidelně
sem míří i někteří místní obyvatelé, například jednu ze sousedek zaujal hnědý kámen natolik, že se
k němu chodí pomodlit. "Líbí se mi už jen to, že si tu člověk může fantazírovat. Některým
připomínají tvary velrybu, koalu či Panenku Marii. S pohybem stínů se navíc mění atmosféra,"
popsal
Jílek.
Už
teď
se
těší
na
první
zdejší
oslavu
letního
slunovratu.
DVD bude do konce roku
Mnohé turisty zaujme kamenný kruh už při
příjezdu a udělají si neplánovanou zastávku.
Pak se jdou zeptat do místního infocentra.
"Hodně to zajímá i cizince, zrovna teď jsem tu
měla Francouze, kteří se ptali, co si to vlastně
vyfotili. Potřebovali bychom nějaké letáky,
zatím jsem něco stáhla jen z internetu, ale to
nestačí," řekla Oxana Semenová z infocentra.
Podle Jílka by do konce roku mělo vyjít DVD, a
to
i
v
angličtině
a
němčině.
Holašovice jsou také oblíbeným cílem asijských
turistů cestujících po místech UNESCO. I ti už
začínají kromlech objevovat, ale prý se ostýchají vstoupit na cizí pozemek, tak si ho většinou jen
zdálky rychle vyfotí. "Japonci mají vždycky málo času, ale i oni se určitě budou o toto místo čím dál
víc
zajímat,
protože
jsou
velmi
zvědaví,"
podotkla
Semenová.
Foto: ČTK, Profimedia
http://www.tyden.cz/rubriky/cestovani/putovani-po-cesku/v-holasovicich-vyrostlo-jihoceskestonehenge_86862.html

Připomínáme: uhraďte včas čl. příspěvek a předplatné našich tiskovin:
Čl. př. KPUFO

Časopis ZAZ

Časopis CP

Celkem

Řádný min. 120 Kč

190 Kč

90 Kč

400 Kč

Řádný min. 120 Kč

190 Kč

X

310 Kč

Řádný min. 120 Kč

X

90 Kč

210 Kč

Řádný min. 120 Kč

X

X

120 Kč

Bez řádného členství

200 Kč

120 Kč

320 Kč

Bez řádného členství

200 Kč

X

200 Kč

Bez řádného členství

X

120 Kč

120 Kč

Kromě časopisů členové KPUFO dostávají Informační bulletin a sekce Megalit vydává svůj
bulletin. Členský příspěvek KPUFO, předplatné ZAZ nebo CP lze uhradit buď na účet Klubu
psychotroniky a UFO – ČSOB, div. Poštovní spořitelna, číslo účtu 174472622/0300. (složenku
dostanete s dalším číslem Inf. Bulletinu, ZAZ nebo CP). Do poznámky napište své jméno.
Lze jej také uhradit složenkou s adresou příjemce: Klub psychotroniky a UFO, o.s., Borská 19,
320 22, Plzeň. Je lhostejné, jakou částku zašlete - ve zprávě pro příjemce uveďte, co platíte (např.
KPUFO+ZAZ+CP). Částka předplatného ZAZ bude vydavatelství Včelka, která ZAZ vydává,
přeúčtována.
Elektronický informační zpravodaj KPUFO – Sekce Megalit k xx.10.2008)
- interní materiál Klubu psychotroniky a UFO, o.s. Připomínky, náměty a korespondenci, vzkazy a
inzerci zasílejte na adresu KPUFO
Klub psychotroniky a UFO, IČO : 45334871 - Borská 19, 320 22 Plzeň * http://www.kpufo.cz * email: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

