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Vážení přátelé, kolegové,  
 
Spolupráce při pátrání a hledání se na facebookové skupině 
http://www.facebook.com/groups/288130822693/ osvědčuje!  
 
Bohužel, zatímco vznikají nové kamenné kruhy a „svatyně“, někdo si připravuje 
k odvozu kameny ze skutečné megalitické řady z Klučku nad Tasovským 
mlýnem! 
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mklucek/mklucek.htm Dopisy 
KPUFO o.s. majitelům pozemku a místním orgánům se vrátily, uvědomněna 
policie.  

Podrobný rozbor chybějících údajů a nutných doplňků Alba provedl Roman 
Herbst. Díky! 

Došlo k doplnění Alba megalitů o Čertův kámen v Blatné (ST), nově postavené 
kameny u obce Doupě (JI), kameny u Branišova (PI), kruh u Nemějic (PI), 
kámen v Českém Krumlově, a již neexistující lokalitu Břvany (LN).  
 
Novinky  
 
Obec chce odstěhovat moravský Stonehenge. Turisté bloudí a plaší zvěř (17. 
června 2014) Menhiry v Milovické oboře v Klentnici na Břeclavsku. Zdroj: 
http://brno.idnes.cz/problemy-s-menhiry-v-klentnici-dzh-/brno-
zpravy.aspx?c=A140617_2074505_brno-zpravy_daj - Pokud víte další vývoj, 
napište nám!  
 
Pravěkem jižního Kolínska. Libenice a keltská svatyně: velký omyl české 
poválečné archeologie? http://www.archeologienadosah.cz/vylety/pravekem-
jizniho-kolinska-libenice-keltska-svatyne-velky-omyl-ceske-povalecne-
archeologie. V Libenici existuje občanské sdružení, které se vztyčováním 
menhirů v okolí zabývá. Kamenný „menhir“ tak můžete vidět i dnes na libenické 
návsi, vyrostl na konci 20. století z místní tradice udržované nadšenci a je dílem 
místního umělce. – nemáme foto, pokud máte, zašlete! 
 
Akce  
 
Obec Kounov a Římskokatolická farnost Rakovník uspořádala v neděli 4. května 
2014 slavnostní Pouť u sv. Vojtěcha v Kounově spojenou se znovuvysvěcením 
kaple sv. Vojtěcha po celkové rekonstrukci. Od 12 hodin komentovaná vycházka 
na kounovské řady s výkladem Miroslava Tausiga. Ve 14 hodin bylo slavnostní 
otevření nové expozice muzea kounovských řad a Špičácké stezky. 



21.6. uplynulo už 20 let od měření firmy Picodas u klobuckého menhiru. Přečtěte 
si, jak to bylo ! 
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mklobuk/klobuk.htm  

Pátrání   

Vítkov (TC) Před patnácti roky 
mi jeden kamarád ukázal 
zajímavý kámen. Je možné, že 
by to mohl být menhir. Je 
dlouhý asi 4 metry. Nalézá se 
asi 3 km severně od Tachova. 
GPS 49°49'37.112"N, 
12°38'32.036"E. F. Soukup.  
 
Možné další kamenné řady 
„Nečemice 4“ (Rakovník) GPS 
- N50°15´32.546´´   
E13°38´38.994´´. Západně od 
vrchu Výrov (Hradiště Kuk), 

náznak kamenné řady v ose západ – východ, (linie mohla být směřována v ose 
Vlčí důl - hradiště Kuk). Toto uskupení je tvořeno silně prokřemenělými pískovci 
a křemenci, bylo objeveno panem Václavem X. ze skupiny Lovci Menhirů v létě 
2013. Zaměřil a zpracoval M.Hubner.  
 
Z korespondence 

 
Přátelé kamenů! Byl jsem na poznávacím 

zájezdu na Yucatánu. Po návratu mi stále vrtá 

hlavou, jak mohli lidé (zde Mayové) bez použití 

železa vybudovat takovéto monumentální 

kamenné areály, jichž zatím objevených má být 

celkem na 1200. Nemluvě o tom, co je k té 

kamenné posedlosti vůbec mohlo vést. Stále 

dokola se mluví o obsidiánových nožích a 

měděných či maximálně bronzových dlátech, ale 

oba materiály se na takovou činnost zdají být 

měkké či jinak insuficientní. Třeba se pletu, ale 

pochybnosti o oficiální theorii zůstávají. Kdyby 

Vás něco napadlo, dejte vědět. Rudolf Zemek 

 
U Klučku, kde kdysi bývaly kamenné řady 

- 
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/k
artoteka/mklucek/mklucek.htm si někdo 
připravuje kameny k odvozu. Majitel pole 
je firma UYANGA a.s. Ocelářská 1279/21, 
Libeň, Praha, momentálně v exekuci, ani 
nikdo jiný na naše upozornění nereagoval. 
Bylo podáno trestní oznámení.  
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Sledujte aktuální články na: 
 
KPUFO.CZ/PORTAL - http://www.kpufo.cz/portal/  
KPUFO.EU/SK - http://www.kpufo.eu/sk  
ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz 
CESTY PSYCHOTRONIKY - http://www.cestypsychotroniky.cz 
Informace o předplatném – http://www.zahadyazajimavosti.cz/predplatne.html  
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