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Vážení přátelé, kolegové,
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!
Akce

FFC – KPUFO Prachatice - Průzkum na Javorníku. Badatelský průzkum tzv.
šumavských menhirů na Javorníku v sobotu 5.6.2010. O tzv. "menhiry" na Javorníku se
vedou spory. Proto dochází k tomuto průzkumu. Součástí bude měření radioaktivity
apod. Blíže viz: Menhir MMX - CZ.PT - Javorník –
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mjavornik/mjavorni.htm
– přihlášky přijímá Josef Purkrt - purlab@iol.cz
Aktuality
Večer s menhiry doprovodil i západ slunce - Volary / - V pořadí pátý Večer s menhiry
uspořádalo volarské občanské sdružení U nás. (…)Roman Kozák v muzeu přivítal šamana
Slávka Hlase, který nejen návštěvníkům povyprávěl o rituálech, ale také za setmění
vyrazil nad Staré město, kde přímo v kruhu volarských menhirů provedl tajuplný rituál.
http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/volary_menhiry20100424.html
http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/volarsti-seniori-vzpominali-naudalosti20100514.html
Čarodějnice? Ne, Beltaine - (…) Menhiry tu stojí Severozápadně skutečně stojí několik
menhirů. O jejich skutečném stáří nic nevím. Přesněji řečeno, odhady z několika zdrojů
se různí. Ale to ani není podstatné. Podstatnější jsou místa, kde kameny najdete.

Asi dva a půl kilometru od Rohů uvidíte nejdříve dva menší. U cesty. Připomínají patníky.
Energie je tu silná. Citlivější lidé to poznají. Projevuje se to různě. Klidem, neklidem,
příjemnou
náladou,
mravenčením v místech těla,
kde máme podle jogínů čakry. U
mě osobně mravenčí celá páteř,
od kostrče po zátylek. Podobnou
sílu jsem naposledy cítil u
Bezdězu a v kapli na pověstném
hradu Houska.
Asi o padesát metrů dál stojí
osamoceně další menhir. Měří
asi sto padesát centimetrů. Opět
síla. Dalších třicet metrů lesem a
uvidíte dva. Měří kolem sto
osmdesáti centimetrů.
Zajímavé je, že i když přímo na
kameny nemohlo svítit slunce,
když se o ně opřu, necítím typicky kamenný chlad, ale naopak – teplo. Zvláštní. Sahám
na ně rukou, ale jsou studené. Otáčím se, opírám se, opět teplo.
Traduje se, že menhiry, přesněji energie pramenící z místa, kde kameny stojí, léčí. A
také to, že poznáte, zdali se k sobě se ženou (mužem) hodíte. A že se dají třikrát obejít
ve směru hodinových ručiček a pokud se jim i pokloníte, zajistíte si dobrou úrodu v
nadcházejícím roce. Přivedou prý i dobrou vláhu.
Stojíme u nich. Je nám dobře. Dobře tak, jako už dlouho ne. Domů odcházíme lesem až
za tmy. Dobrou úrodu? Dnes je dobré si přát hlavně pravidelnou výplatu a pevné zdraví,
tak koneckonců, proč to nezkusit?
http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/carodejnice-ne-beltaine20100503.html
Na návštěvě ve Slavětíně - Západně od obce stojí raně
barokní kaple Navštívení Panny Marie z roku 1162. Na
severozápadním okraji obce, poblíž železniční zastávky, pod
osamělým stromem – lípou stojí menhir, kterému se říká
Baba. Kámen ze železitého pískovce je vysoký 1,9 metru,
hmotnost je odhadnuta na 2 tuny. Dlouhá léta unikal
pozornosti odborníků, protože byl do něj zasazen železný
kříž, který byl po druhé světové válce násilně vylomen. V
roce 1896 byl údajně prováděn výzkum, který měl odhalit,
že kámen je značně hluboko zasazený a jeho podzemní část
je téměř stejná jako nadzemní. V jeho blízkosti byly nalezeny
zbytky keramiky. Menhiry jsou opředeny řadou pověstí.
Mohly to být posvátné náboženské objekty, pohřební stély
nebo
hraniční
kameny.
http://zatecky.denik.cz/zpravy_region/navsteva_slavetin_20
100507.html
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