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Vážení přátelé, kolegové,
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!
Seminář sekce Megalit
… by se mohl uspořádat už v létě a v terénu,
buď přímo na kounovských řadách, nebo
můžeme domluvit pro případ špatného
počasí, prostor v kounovské hospodě nebo
jinde.
Šlo by o pracovní setkání, s 2-3 referáty a
prezentacemi knih, názory a diskuse.
V úvahu připadá sobota 18. nebo 25.
července 2009. Jak se bude naplňovat
program, budeme Vás o něm informovat.
Pište, zda byste se akce zúčastnili.
Nový „menhir“
Pokud najdete u Kounova takovýho kámen,
není to badateli dosud opomenutý menhir,
ale
umělá
schránka
pro
geokešing
s parametry: N50 13,377 E013 42,015.
Pomozte
fotografií

s průzkumem,

doplněním

Kamenný kruh u Letov (Nalžovské Hory
- KT)
… je podle informací, které nám sdělil pan Antonín S., na pozemku doc. Ivo Chudáčka.
Děkujeme.
Aktuality
Mezi Husovými bludnými kameny se ukrývá kozí farma
Čertova hrbatina skrývá i Husovu kazatelnu
V kraji plném rybníků žil příznačně jeden z nejslavnějších českých rybníkářů Jakub Krčín,
který byl nejen z Jelčan, ale i ze Sedlčan. Muž, jenž neváhal kvůli rybníku Svět zbourat
část Třeboně, získal panství v Sedlčanech od Viléma z Rožmberka za svoje služby v roce
1580. Vybudoval tam pivovar, mlýn a sádky na ryby.

Na
tomto
bludném
kameni měl stát při
svých kázáních Jan Hus.
FOTO: Roman Mašín
A i když se neví, kdy a
kde přesně Jakub Krčín
zemřel a kde je pohřben,
návštěvníci
kostela
Nanebevzetí Panny Marie
z 12. století v Obděnicích
tady
najdou
jeho
náhrobek. Obděnice jsou
jednou z vesnic patřících
stejně jako Zahrádky k Petrovicím.
Petrovicko je také známé svými bludnými kameny. Území, na kterém leží, se také nazývá
Čertova hrbatina. Zvláštní kameny jsou někdy větší než člověk, v místních lesích je jich
nepočítaně. Zda je sem položila příroda, nebo lidé kvůli orientaci, není jasné.
Váže se k nim mnoho pověstí a legend. Na jednom z kamenů prý i kázal mistr Jan Hus.
Kazatelna je jako součást Přírodního parku Petrovicko chráněná přírodní památka a
najdete ji při cestě z Petrovic na Vysoký Chlumec.
Jana Hanušková, Právo
http://www.novinky.cz/cestovani/170182-mezi-husovymi-bludnymi-kameny-se-ukryvakozi-farma.html
Opuštěný zámek a záhadný kámen
Menhir u Líšna
Líšno, menhir u silnice za vsí. Foto: Helena Havránková Kraj mezi Benešovem a
Táborem je pro většinu lidí málo známý a nezajímavý. Pražáci tudy profrčí autem cestou
do jižních Čech nebo do Alp. Budějovičáci naopak
spěchají do hlavního města. Přibrzdí jenom kvůli
dopravní zácpě. Kdyby však opustili pojízdné
plechovky, objevili by mnoho zajímavého. Třeba
menhir nebo opuštěný zámek v Líšně u Bystřice.
Menhir, o němž se neví zhola nic, stojí necelý
kilometr za obcí Líšno.
Kámen, o kterém se nic neví
Dojdeme k němu po silnici na Hliňánky, případně
dále na Struhařov. Stojí po levé straně vozovky v
místě s dalekým výhledem do krajiny. Menhir je nepřehlednutelný.
Do křemencového kamene postaveného na výšku je vytesaný dobře znatelný kříž. Metr
od vztyčeného kamene leží snad jeho odlomená součást, jelikož plocha i rozměry
odpovídají jeho spodní části.

Ve vzdálenosti patnáct a devatenáct metrrů leží další dva kameny, které svým
deskovitým tvarem napovídají, žeby se mohlo jednat o poničený a rozházený dolmen.
Všechny kameny jsou stejné struktury. Mají jen odlišné barevné odstíny.
Doprovázel Husa do Kostnice
Až se nasytíme atmosféry u prastarého kamene, vrátíme se do obce Líšno. Aspoň zvenku
si prohlédne zámek. Původně byl postaven jako hrad. Poté sloužil jako opevněný zámek
a nakonec jako pohodlná vila. Dnes je opuštěný a chátrá.
Prvním stavebníkem hradu Líšné byl Beneš z Dubé, příslušník mocného severočeského
roku, z něhož pocházejí mimo jiné
také
Berkové,
Ronovci
a
Vartenberkové.
Václav z Dubé, syn Beneše, byl sice
stoupencem mistra Jana Husa a
dokonce jej provázel na cestě do
Kostnice, ale na počátku husitské
revoluce už stál na straně kališníků.
Proto byl hrad roku 1420 obléhán
husity.
Dobytí
zabránilo
pouze
obratné vyjednávání.
Husité hrad nedobili, Jiřímu
Poděbrad se to podařilo

z

Po nástupu Jiřího z Poděbrad k moci byl hrad roku 1467 znovu obléhán. Tentokrát ovšem
neunikl dobytí a poboření. V tomto stavu získal hrad
králův syn Hynek z Münsterberku a část panství Mikuláš
Trčka z Lípy.
O deset let později se majetek přesunul do rukou
Šternberků, kteří hrad změnili na něco mezi hradem a
zámkem. Byl chráněn rybníkem, vyzděným příkopem a
padacím mostem.
Dvojí chátrání za třicetileté války
a v kapitalismu
Třicetiletá válka hrad Líšno vyčerpala.
V zuboženém stavu ho získal klášter
servitů v Praze u svatého Michala. Po
zrušení řádu roku 1785 připadly
budovy hradu náboženskému fondu a
zub času je nemilosrdně demoloval.
Průmyslník
Čeněk
Daněk
Českomoravská Kolben-Daněk) hrad
koupil v roce 1872 a přestavěl ho na
zámek, nebo spíš honosnou vilu. Větší
část opevnění odstranil a v jeho okolí
zřídil park. Daňkova rodina vlastnila Líšenské zboží až do roku 1945, kdy jí byl zabaven a
přešel do vlastnictví státu.

V socialistických dobách sloužil Československému červenému kříi. Teď je v neznámých
rukou a znovu chátrá. Vstup do budovy není možný. Do parku se lze dostat na vlastní
nebezpečí.
Doprava
Do Bystřice jezdí vlak i
autobus z Benešova. Do
Líšna je to odtud jen
kilometr
pešky
po
silnici.
Hrad a menhir Líšno
mohou
být
součástí
cyklistického výletu Z
Benešova
do
Votic.
Příjezd i návrat je
možný vlakem. Často
se jede po lesních
cestách, a proto je
vhodné horské kolo.
Stále se držíme červené turistické značky. Od nádraží jedeme na zámek Konopiště,
pokračujeme přes pevnostní kostel Chvojen, zříceninu Kožlí, zámek Tvoršovice, zámek
Líšno, a přes hory Žebrák (585 m n.m.), Kárník (569) a Džbány (686) do Votic se
zámkem uprostřed města.
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 * email: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: megalit@kpufo.cz
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

