O kamenném muži v Klobukách u Slaného
Významnou památkou Klobuk je „ kamenný muž“ nebo také „
zkamenělý pastýř“. Stojí severozápadně od obce, asi 100 metrů
vpravo od silnice Klobuky – Telce. Je to sloupcovitý útvar ze
železitého pískovce, který vyčnívá nad zemí do výšky 3,5 metru. Jeho
hmotnost se odhaduje na 5 tun. S klobuckým menhirem je spojena
řada pověstí, na příklad to, že „kamenný muž“ každý rok postoupí o
špendlíkovou hlavičku směrem ke kostelu Svatého Vavřince a až
dojde ke kostelu, bude konec světa.
Stáří „kamenného muže“ lze datovat do doby mnoha set let před
Kristem. Dohady vědců o stáří kamene se různí. Na základě
průzkumu, vedeného J.L.Píčem bylo dokázáno, že nejde o přírodní
výtvor. Světlý křídový pískovec v podloží kamene neodpovídá složení
pískovce, ze kterého je kamenný muž.
V minulých letech byla provedena řada amatérských průzkumů, jejich
výsledky se velmi různí. Na příklad v roce 1994 byl u kamenného
muže proveden experiment o letním slunovratu, při kterém byla
pozorována nevysvětlitelná pohyblivá magnetická anomálie. Televize
Prima, také o letním slunovratu organizovala měření a následně
besedu v rámci programu o nenormálních jevech. Beseda vědců opět
naznačila rozpory v pohledu na význam i na stáří kamenného muže.
V severočeském deníku byly úvahy i o energetické činnosti. Z vnější
strany, to je ta směrem na Telce, energii vyzařuje, směrem na Klobuky
energii pohlcuje. To se prý dá použít k léčení různých neduhů.
V případě velkého vyčerpání nebo velké únavy dokáže kámen doplnit
rychle energii, pokud se zvolí ta správná strana kamene. To znamená
že, pokud chcete energii doplňovat, musíte objímat kámen zezadu, to
je od Telec! Účinnost takové rehabilitace není místním obyvatelům
známa. Kdyby to byla pravda, určitě by ke kameni stála dlouhá řada
čekatelů na obnovu sil.
V jiných článcích se zase píše, že se toho o českých menhirech mnoho
neví. Již v počátcích existence tuzemské archeologie v minulém století
proběhly spory o to, zda klobucký kámen je přirozený geologický
výtvor nebo zda je pozůstatkem jakési zaniklé kultury. Ani vykopávky
v okolí menhiru nepřinesly nové poznatky. Jisté je pouze to, že české
menhiry prokazatelně nemají s Kelty nic společného . Záhadná
megalitická kultura, která stavby obřích balvanů budovala po celé

západní Evropě, působila přibližně ve třetím tisíciletí před naším
letopočtem, tedy o mnoho let dříve, než se Keltové objevili na scéně
dějin. Tvrzení o keltském původu objektů, je pouze romantický
výmysl amatérských badatelů předminulého století. Regionální
historik R. Koller byl toho názoru, že kámen pochází nejspíše
z období bójského. Podle pověstí byl kámen obklopen šesti až
dvanácti menšími kameny a říkalo se mu pastýř se stádem. Tuto
domněnku podporuje i sdělení účetního cukrovaru v Klobukách, že
v roce 1901 byly dvěstě metrů severně od stojícího kamene vyorány
dva kameny z podobného materiálu a dvacetosm metrů směrem na
Telce byl vyorán další větší kámen.
Pokud se rozhodnete Kamenného muže v naší obci navštívit, prosíme
o respektování dopravních předpisů a dbejte na co nejmenší poškození
porostů na poli.
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