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Vážení přátelé, kolegové,  

sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!   

Od kolegů – Klub hledačů pokladů Tachov  

Třináct opravených drobných kamenných památek.  
Opravené smírčí kříže.  
někdy v roce 1990 mi Zdeněk Procházka ukázal dva smírčí kříže ve vesnici Vítkov. Za pár 
měsíců jsem je chtěl ukázat svému kamarádu, ale už jsem to místo s nimi nenašel. Ve 
Vítkově bydlela jedna stará Němka, kterou jsem požádal, aby mi křížky ukázala. Došli 
jsme na místo, kde měly stát, ale byly tam po nich jen dvě díry. Po třínedělním hledání 
zloděje se ten našel. Křížky vrátil a ty jsme pak se Zdeňkem „zasadili“ na viditelné místo 
pod velký dub na návsi. 
 

 

 
Jejich druhá strana. 

 

       
 



Pak jsme se pustili do postavení největšího kříže na tachovském okrese.  

                     
                                   

 

A následovaly další. Tento u Lomu u 
Tachova nedal moc práce. Jen jsme ho 
postavili. 
 

 
 



  
Tento křížek u Vilémova jsme stavěli třikrát. Když ho potřetí vyvrátili, přivezli jsme 
beton a kříži jsme udělali betonové lůžko. 
 
                   
 
      

  
Smírčí kříž na Valše jsme našli vyvrácený. A tak jsme ho na kraji lesa postavili. 
 
 
  
 
                          
 
                          



 
 
 
 
 
 
 



Boží muka a křížky 
 

 

První křížek jsme opravili u Bernartic.  Byl 
povalený a litinový kříž byl na pět dílů 
rozlámaný. Ale dlouho na svém místě 
nevydržel. Někdo ho urazil a ukradl. 

 
                                                 

 

U Křivců jsme našli velký litinový kříž 
rozlámaný na sedm kousků. Po opravě 
stojí v kostele ve Křivcích.  
 

                                            



 

 

Křížek u Nové Vsi. Dlouho jsme 
nemohli najít základový kámen. 
 

 
Křížek u Neblažova nám dal dost práce.  
                                 

  

  
 



                             
   

  
 
                
Boží muka u Pořejova. (Už jsou 
znovu poničené.) 
 

 
                       
Trochu povídání o Božích mukách u Pořejova. 
                                       

  
 



 
 
 



  

 
 

Pomníček císaře F-J1 k výročí 60-ti let 
jeho panování jsme nalezli v lese pod 
mechem. Po očištění se na něm objevily 
ornamenty. 

  
                                              
 
 

Nedaleko od pomníčku F-J1 jsme našli další 
zajímavý poničený pomníček. V těchto 
místech zastřelili pytláci v roce 1855 lesního 
adjunkta Václava Černého. 
 

 



  

  
 
 

V bývalé vesnici Bohuslav jsme opravili 
třináctou drobnou kamennou památku, 
pomníček sv. Jiří (S.Georg). Nejvíce na 
něm dělal Václav Vobořil,který si zaslouží 
velké poděkování.  
 

 
 Všechny tyto uvedené 

památky jsme opravovali zdarma, včetně 
nákladů na dopravu a materiál. 
 

 
                           
 
 



Přečetli jsme  

 
Rozluštili jsme záhadu původu kamenů ve Stonehenge, domnívají se britští 
vědci 
 
Britští vědci se domnívají, že se jim konečně podařilo určit, odkud pocházejí kameny z 
megalitického komplexu Stonehenge. Přesná lokalizace původu megalitů nyní umožňuje 
aktivně řešit záhadu, jak byly kameny na místo přepravovány. 
 
Britští vědci jsou přesvědčeni, že se jim konečně podařilo s jistotou určit, odkud pochází 
drtivá většina kamenů použitých při stavbě starověkého megalitického komplexu ve 
Stonehenge v jižní Anglii. 
 
Pracovníci z Waleského národního muzea a Leicesterské unverzity lokalizovali původ 
stavebního materiálu ve Stonehenge jen pár desítek metrů od Craig Rhos-y-felin u Pont 
Season. Ředitel muzea Richard Bevin zdůraznil, že díky tomuto překvapivému zjištění 
nyní vědci mohou začít řešit záhadu způsobu, jakým byly kameny přepravovány do 
hrabství Wiltshire. 
 
Po dlouhou dobu se vědecká obec domnívala, že stavitelé komplexu z doby bronzové 
získávali kameny z pahorkatiny Preseli. 
 
Dále čtěte :  
 
http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-54274460-rozlustili-jsme-zahadu-puvodu-
kamenu-ve-stonehenge-domnivaji-se-britsti-
vedci?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed  
 

Pište, zasílejte své fotky, záběry ze zajímavých míst!  

Máte-li zájem se připojit, sejít se s badateli, napište! Těšíme se na shledání s Vámi!  

Nepřehlédněte !   

 

Pavel Kroupa: Kameny krve a víry 1. Karpana, Praha 
2010, 280 (140 stran fotografie).  

Problematikou menhirů a starých osídlení v evropském měřítku 
se Pavel Kroupa zabývá řadu let. Není to žádný snílek, ale snaží 
se o racionální vysvětlení, podložené i svými vlastními výzkumy. 
Nedílnou součástí publikace jsou i jedinečné letecké snímky 
popisovaných lokalit dosud nepublikované, které pořídil sám 
autor.  

http://www.karpana.cz/knihy/kameny-krve-a-viry-1/ - 
http://www.karpana.cz/kontakt/  
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