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KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s. ®
Vážení přátelé, kolegové,
ve čtvrtek v poledne 3. ledna 2013 po delší nemoci zemřel
publicista a záhadolog Ivan Mackerle. Byl dobrodruhem a poctivým
badatelem ze staré školy, o svých objevech napsal mnoho knih,
článků a natočil několik dokumentů. V březnu by oslavil 71 let…
Zůstane nezapomenutelným kamarádem a vzorem. Jeho odkaz a
expedice si můžete připomenout na webu www.mackerle.cz, který
převzal jeho syn Danny.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Navštěvujte náš web Cesty psychotroniky a Záhady a zajímavosti, původně časopisu
ZAZ, který vychází od roku 1992. K plnému prohlížení stránek je nutné, abyste se
zaregistrovali pod tím jménem, pod kterým máte uhrazeno předplatné. Pokud jste již
předplatné uhradili, oznamte nám datum úhrady, nebo jméno a e-mail, ke kterému
úhrada patří. Sdělte nám také, zda jste předplatitelem z předchozího roku. Bude se nám
lépe hledat a Váš přístup bude rychleji vytvořen. Děkujeme za přízeň a těšíme se na
setkávání a diskuse s Vámi. Vaše redakce
ZAZ – Záhady a zajímavosti - http://www.zahadyazajimavosti.cz a Cesty
psychotroniky - http://www.cestypsychotroniky.cz.

PRŮZKUMY A BÁDÁNÍ
Okr. Cheb – Kamenná řada na Milhostovském kopci - http://www.radusa.cz/clanky/covsechno-muzete-potkat-a-videt_-kdyz-nesedite-doma---kameny/kameny-38--kamenna-rada-na-milhostovskem-kopci.html
zřejmě
zde
50°10'22.990"N,
12°27'24.378"E – pokud se vydáte na průzkum, vše podrobně zaznamenejte a
vyfotografujte.
Okr. Sokolov - Zlatá Praha, č.21, 1.11.1864: „Po levé straně cesty z Lokte do Slavkova
na lesem pokryté hoře „Ziegenrück" nazvané, jest více než 30 okrouhlých hromad
kamenů, z nichž mnohá počítá čtyry sáhy v průměru a půl druhého sáhu výšky. (…) Co
hromady tyto — budiž nám dovoleno je nazývati mohyly — kryjou, doposud neznámo.“
Podle starých map jde buď o kopec „U Lovčí komory“ 50°10'57.198"N, 12°46'33.201"E
50°10'57.198"N,
12°46'33.201"E
a
nebo
Zelenáč,
50°10'21.970"N,
GPS:
12°47'27.677"E, GPS: 50°10'21.970"N, 12°47'27.677"E (vzdálenost mezi oběma body
1,5 km). Znáte-li tuto lokalitu nebo vydáte-li se na průzkum, napište!

Zvíkov - průzkum podzemních prostorů se konal 13. října 2012, zpráva z průzkumu je
na úložišti dat KPUFO2000.
Semily - Kostel sv. Michala v Turnově má na stěně záhadný obličej. Pokud se vám
podaří o něm něco zjistit, napište!

AKCE A ČINNOST
Výroční schůze FFC se koná v sobotu 9.2.2013 od 10 hodin do cca 17 hodin v
restauraci Green Club v Tursku
Pravidelné čtvrteční besedy s promítáním a následnou diskuzí na témata mezi nebem
a zemí pro plzeňské členy a příznivce KPUFO se konají ve výstavní a projekční místnosti
střediska PERAMOST http://www.peramost.cz, Alešova 4, Plzeň.
Další plánovaná akce je Sfinga na Housce 25.a 26.5.2013. Podrobnosti budou v
dubnu.

LETOS VYŠLÉ KNIHY NAŠICH KOLEGŮ
Tomáš Dosoudil : ELIXÍRY OHNIVÉ ZKÁZY. Vydáme se po
stopách ohně, sloužícího válečným účelům v několika významných
podobách a v různých obdobích.
http://www.webareal.cz/nasevojsko/eshop/0/0/5/3976-ELIXIRYOHNIVE-ZKAZY
Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A PSYCHOLOGIE /
ÚVOD DO HUMANISTICKÉ PSYCHOTRONIKY
– 300 Kč + poštovné. Máte-li o knihu zájem, pište na adresu :
kpufo@atlas.cz
OLONCHO – O ŇURGUNU BOOTUROVI STŘELHBITÉM.
Jakutský šamansko - mytologický epos. Blíže na:
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/7516-OLONCHOo-Nurgunu-Booturovi
Věnceslav Patrovský: ZA HRANICEMI BIOTRONIKY Záhady a hraniční jevy pohledem vědy a intuice
Blíže na: http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/10230Za-hranicemi-biotroniky
Ivan Mackerle: NÁVRAT NEJISTÝ. Nakl. XYZ s.r.o., Plavínová
2787/21, 130 00 Praha 3-Žižkov, http://www.xyz-knihy.cz/
Milan Zacha Kučera: NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ 3. ŘÍŠE
272 stran, brož., 50 obrázků a map.
máte-li o knihu zájem, pište na adresu : jesen@jesen.cz
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