Elektronický informační
zpravodaj sekce Megalit
KPUFO o.s.

09.03.2009

Vážení přátelé, kolegové,
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!
Nový nález
Menhir (?)
V Železné (okres Louny) byl nalezen křemencový balvan. Byl vytažen z pole, kde ležel
pod ornicí a překážel v orbě.
Jde o hrubý čtyřboký komolý jehlan, základna 140 x 85 cm, vrchol 55x 50 cm, výška 300
cm.
Dle zvětralých linií na boku ležel převážně ve vodorovné poloze. Výskyt křemencových
kamenů v této lokalitě je relativně vysoký. Domnělý menhir nenese známky opracování.
V okolí se vyskytují četné nálezy pravěkých artefaktů, převážně keramické střepy
z období neolitu až eneolitu a z doby halštatské. Asi 700 m severně od nálezu kamene se
nachází halštatské hradiště. Nyní leží u brodu v obci Železná, kam byl odtažen
buldozerem. V budoucnu ho místní nadšenci hodlají vztyčit poblíž zdejšího viaduktu. O
takové akci budeme včas informováni. (J. Helšus, KPUFO LN) Bylo by dobré prozkoumat,
zda místo předpokládaného umístění souviselo s dalšími nálezy. (red.)

Rekonstrukce

Současný stav

Aktuality
Výprava k menhiru, bájnému dubu a loupežnickému dolu
6. března 2009 0:00
Mohutný dub bájného knížete Oldřicha, starobylý kostel s unikátními biblickými výjevy
nebo tajemný menhir - to všechno vás čeká, pokud se necháte inspirovat naším dnešním
tipem na výlet a přidáte se k výpravě pořádané turisty ze Slavětína nad Ohří.
Putování se koná v sobotu, přičemž na trasu můžete vyrazit od 7 do 10 hodin od budovy
radnice. Startovné činí pro dospělé 30 korun, děti zaplatí pouze polovinu.
Chcete-li se vyhnout cestování autem, můžete na místo přijet vlakem z Loun v 6.31 a v
8.31 hodin nebo z Lovosic v 6.21 a v 8.01 hodin.

Hned u nádraží uvidíte menhir nazývaný Baba. Nepřehlédnete jej, má 1,9 metru a 2
tuny. Podle výzkumů z roku 1896 je přitom zasazený tak hluboko, že má podzemní část
stejně dlouhou jako nadzemní.
Vzápětí vás čeká další místní zajímavost, románský kostel sv. Jakuba ze 14. století.
Najdete v něm malby na stěnách z let 1300 - 1370 nebo 12 malovaných desek s výjevy
ze života Ježíše Krista.
Ke kostelu patří také hřbitov, kde je pohřben básník Konstantin Biebl, malíř Jan
Novopacký nebo historik František Štědrý.
Vedle památek si můžete prohlédnout i více než 120hlavé stádo skotu. Stačí navštívit
agropenzion Hájenka, kde potkáte kamerunské ovce a spolu s nimi i lamy a pštrosy.
Ze Slavětína pak vyrazíte na dvacetikilometrovou trasu po červené. Polní cestou a
posléze Bytinským lesem dojdete k osadě Debeř, kde stával v 17. století mlýn a poblíž
byly nalezeny úlomky zdobené keramiky a bronzových ozdob.
Po necelých dvou kilometrech dorazíte do Peruce, kde se napojíte na modrou. Spatříte tu
zastřešenou Boženinu studánku a Oldřichův dub. V patě má obvod kmene 970
centimetrů, je starý tisíc let a roku 2005 obdržel od Nadace partnerství titul Strom
hrdina.
Na návsi obce jistě nepřehlédnete kostel svatého Petra a Pavla z roku 1725. Hned naproti
pak uvidíte trojkřídlý patrový zámek, o jehož přestavbu se zasloužil roku 1694 slavný
italský stavitel Antonio Porta.
Trasa pokračuje do Galerie u Kozorožce, kde můžete vidět výstavu miniobrázků a
zároveň tu bude kontrolní bod trasy. Následně se pak vydáte Debeřským údolím přes
Krásnou vyhlídku k přírodní památce V Hlubokém, kde rostou vzácné teplomilné rostliny.
Dojdete do Chrastína a pokračujete na Macův důl. Nazývá se podle vůdce bájné
loupežnické tlupy, který prý žil v blízkém Čertově mlýně a když zrovna neloupil, tak
vyráběl mlýnské kameny ze skal ve stráni u Krásné vyhlídky.
Závěrečný úsek trasy vede stejně jako cesta k dolu po vlastním značení, až se napojí na
červenou a ta vás přivede zpět do Slavětína. V cíli na každého čeká diplom, suvenýr a
občerstvení.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Čechy
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=055&r=mfsevercech&c=1151932
Kamenné tajomstvá
Aj vy ste sa učili, že kameň je neživá príroda? Český fotograf Jan Pohribný s tým
nesúhlasí. Podľa neho žijú kamene životy plné záhad a príbehov.
Čo sú to vlastne megality? Odborný termín vznikol zložením dvoch slov. Mega znamená
obrovský, lithos je kameň. Ide teda o veľké kamenné objekty z doby bronzovej
akamennej. Naši predkovia z nich vytvárali hroby, mohyly, bludiská, chrámy. Alebo
obetiská, kde krvavými rituálmi obetovali životy. Nečudo, že megalitické monumenty
patria nielen k najstarším, ale aj najtajomnejším stavbám na zemi. Vraj vyžarujú silnú
energiu, sú spojnicou s vesmírom, liečia zemeguľu... Kamenné tajomstvá zaujali aj
českého fotografa Jana Pohribného. Už viac ako sedemnásť rokov putuje za nimi od
severskej Škandinávie až po horúcu Maltu. Nedávno mu o tom vyšla kniha Magické
kamene s viac než dvestopäťdesiatimi fotografiami. Zaujíma vás, či pri fotografovaní
naozaj pocítil magickú moc?
Nevítaný hosť
Jan Pohribný nemá žiadnu výnimočnú schopnosť vnímať energie, ktoré vyžarujú rozličné
miesta. Napriek tomu mal pri putovaní za megalitmi niekoľko zvláštnych zážitkov.
Potvrdili mu, že skrývajú čosi viac, než iba prirodzenú kamennú krásu. Nie vždy to však
boli zážitky príjemné. Napríklad pri posvätnom kamennom kruhu v horách v severnom
Walese mu z ničoho nič začalo byť hrozne zle. Vraj sa bál, či odtiaľ vôbec ešte zlezie dole.
Vtedy pochopil, že človek musí k posvätným miestam pristupovať s pokorou a uvedomiť
si, že nie vždy je vítaný. Fyzicky aj psychicky najvyčerpávajúcejšie fotografovanie však
zažil inde. Pri najsevernejšie položenom labyrinte Nórska.
„Leží až za polárnym kruhom, v jednom z fjordov Barentsovho mora. Podľa inštrukcií
turistického sprievodcu som k nemu mal doputovať za päť hodín. Vyrazil som hneď, ako
sa rozvidnelo, no na krajinu okamžite sadla hustá hmla. Mrholilo, nikde žiadne značky,

cestička sa strácala a ja tiež. Navyše som sa musel šplhať po skalách, ktoré boli
šmykľavé ako ľad.“ Labyrint nakoniec našiel po viac než desiatich hodinách blúdenia.
Ledva sa vliekol, premočené topánky mu narobili pľuzgiere. Neďaleko stavby síce stáli
opustené rybárske chatky, ale zostať v nich nemohol. Nemal pitnú vodu, nič na spanie,
navyše tam nebol signál a on sľúbil rodine, že pošle správu, či je v poriadku.
„Hneď po nafotení pochmúrnej severskej nálady som teda vyrazil späť do vresovísk. S
ťažkou fototechnikou som šmykľavý terén zliezal sedem hodín. Naozaj som už bol na
dne, navyše sa blížila noc. Napokon ma zachránila koliba pastierov sobov. Doslova som
sa do nej vlámal a noc prečkal v horúčke, ale v suchu. Na druhý deň som konečne
dokríval k autu a vtedy sa hmla zdvihla, bolo krásne....“
Bodaj by si skamenel!
Podľa Jana Pohribného má každý megalit svoj príbeh. Často však poznáme až ten zo
stredoveku, pretože tie prapôvodné sa nedochovali. Z legiend vidno, že ľudia kameňom
prisudzovali mená a vlastnosti bájnych či nadprirodzených bytostí. Na Britských
ostrovoch sú napríklad časté kamene alebo hrobky kráľa Artuša, na Sardínii majú hroby
obrov, po celej Európe sú roztrúsené diablove kamene, tancujúce kamene, skamenení
ľudia. Kamenného pastiera našiel fotograf aj doma v Česku. Prečo skamenel?
„Môžete ho vidieť v Klobukoch neďaleko Slaného. Jedna legenda tvrdí, že tam žila zlá
zemanka, ktorá vedela čarovať. Raz jej pastier vyhnal stádo až na planinu nad Klobuky a
nevrátil sa domov včas. Zemanku to nahnevalo, vydala sa za ním a keď ho našla,
vykríkla: Bodaj by si skamenel! Iná legenda zase tvrdí, že kameň pomaly kráča k dedine
Klobuky. Až dorazí ku kostolu, nastane koniec sveta. Našťastie sa zatiaľ príliš nehýbe, no
aj tak pre istotu nedávno niekto urobil okolo neho nie práve pekný plôtik.“
Poskrývané skvosty
Fotografovanie megalitických stavieb nie je jednoduché. Hoci prvé Pohribného cesty
viedli na slávne miesta, ako Stonehenge v Anglicku, čoskoro narazil na menej známe a
dostupné megality. Aj keď si nazhromaždil literatúru a podrobné mapy krajiny, ešte to
nezaručovalo, že ich skutočne nájde. „Často sa ukázalo, že názvy miest a ich poloha sú
udávané nepresne. Niekoľkokrát som sa dokonca stratil. Myslím si, že kamene si nepriali,
aby som ich navštívil,“ tvrdí s úsmevom.
No ani keď kamenné stavby vypátral, nemal ešte vyhrané. Fotografovanie mohlo zmariť
počasie.
A nemuselo hneď pršať. Aj slnko a jasné modré nebo môžu byť pre fotografiu
nepoužiteľné. Vtedy nezostáva nič iné, než čakať, kým sa počasie zmení, alebo sa tam
vrátiť inokedy. Samozrejme, ak nie ste na mieste vzdialenom tisíce kilometrov.
Našťastie, množstvo magických miest je nadosah. Ktoré kamenné monumenty zobrazené
v knihe odporúča fotograf navštíviť našim čitateľom?
„Zo Slovenska je to najbližšie k nám do Česka. Väčšina menhirov, teda stojacich
kameňov, sa nachádza na severozápad od Prahy, na osi Slané – Louny – Chomutov.
Najväčší je už spomínaný pastier pri Klobukoch.“ A kam sa chystá on? Plánuje výpravu aj
na iné kontinenty?
„Možno v budúcom živote. Zďaleka ešte nemám zmapovanú ani Európu, napríklad
Slovensko. No lákalo by ma pokračovať aj mimo starého kontinentu. Megalitické
pamiatky možno nájsť po celom svete. Nedávno som mal výstavu v Japonsku a našiel
som tam prastarú hrobku, podobnú tým, ktoré poznáme z Európy.“
Akupunktúra
Jan Pohribný nazval svoju knižku Magické kamene. Čo si vlastne predstavuje pod ich
magickou mocou? „Verím v energie, ktoré tieto symbolické spojnice matky Zeme a
vesmíru akumulujú a vysielajú ďalej. No verím aj v možnosť, že naopak človek ich
vztyčoval tam, kde bolo treba Zemi pomôcť. Nie nadarmo sa im hovorí akupunkturické
ihly Zeme. Jednu takú ,ihlu‘ som si postavil aj na záhrade pred domom. Azda svojmu
okoliu prospieva.“
BARBORA DVOŘÁKOVÁ
Bohužel pozdě jsme se dozvěděli o výstavě fotografií : Jan Pohribný, Galerie U Rytíře,
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 01 Liberec, 15. ledna až 6. března 2009

INZERCE
Prodej :

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.: Záhady hradu Houska. Mýty a skutečnosti. Sborník statí od
členů KPUFO Česká Lípa z internetových stránek KPUFO. (členové KPUFO 15
Kč, nečlenové 25 Kč)

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
- 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 * e-mail: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

