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Vážení přátelé, kolegové,  
Zajímají-li Vás anomální jevy psychotronického charakteru, napište !  
 
AKTUALITY 
 
Elektrický poltergeist nebo obyčejná závada ? 

Během uplynulého období jsme byli svědky jednak obvinění syna rodiny 
Mračkových jako původce úkazů, jeho přiznání k některým jevům i vysvětlení 
Ing. Cimbolince, že za úkazy je obnažené vodovodní potrubí při stavbě 
železničního koridoru na nádraží v Rokycanech a následné projetí určitého typu 
lokomotivy. Toto vysvětlení odmítají jak místní lidé, kteří podotýkají, že bludné 
proudy z potrubí by se musely zastavit na zásobnících, ale i Sisyfáci. Ti říkají, že 
zpráva o takovém nesmyslu nikdy nebude zveřejněna. Ing. Cimbolinec však 
slíbil, že svou teorii je schopen přednést přímo ve Strašicích veřejně. Jisté je, že 
Ing. Cimbolinec objevil zajímavou časovou souvislost mezi prací na koridoru a 
úkazy ve Strašicích, ale přímo tomu připisovat všechny úkazy, je problematické.  
Celou kauzu opět shrnul Karel Wágner (viz články)  
Budeme sledovat vše kolem Strašic, samozřejmě očekáváme zveřejnění zprávy a 
pokud dojde k veřejnému projednání, budeme při tom.        
 
Strašidelný dům v Černošicích (okr. Praha – západ) - nevíte bližší informace? 
Kdo se ujme pátrání? 
 
GHO.2010.05.05.CZ.TU – Trutnov -  (…) V noci na úterý tento týden to přišlo 
v 00.35 - vidím na digitální budík - vždy to přichází touto přibližnou dobou 
zezadu k mým zádům a teď se to snažilo do mě dvakrát silně strčit - jakoby 
shodit z postele, snažila jsem se tomu tlaku odolat, zase jsem chtěla křičet, ale 
nevydala jsem ani hlásku. Nutno podotknout, že mimo to první setkání, jsem to 
už nikdy nespatřila, protože když mě tělo povolí, otočím se a je vždy už klid. Ono 
to má tu sílu, že kdy přijde a já se probudím, už mě to nějakým tlakem drží, 
nebo to má tu moc, že mě nedovolí ani hnout, zakřičet, prostě nic. Posledně 
jsem chtěla otevřít oko, jak jsem ležela na boku, snažila jsem se vší silou a nic, 
chci křičet, ale nakonec křičím jakoby  v podvědomí. Jen vnímám velkou sílu, 
která se pohybuje místností a  doslova útočí na mě a pokaždé křičím - jdi pryč, 
nech mě být....A pokaždé tělo reaguje velkou zimnicí a třesem.  
 
Máte-li k předloženým případům nějaké návrhy, informace a řešení, 
napište nejprve, než podniknete nějaké kroky. V případě těchto zážitků 
se pohybujeme na dost tenkém ledě, týkající se lidských osudů. 
 

Články a materiály 
 
Jak jsem se vydal po stopě hořících zásuvek ve Strašicích - 
http://karelwagner.blog.idnes.cz/c/135422/Jak-jsem-se-vydal-po-stope-horicich-

zasuvek-ve-Strasicich.html   



Strašice na Facebooku : 
http://www.facebook.com/?sk=2361831622#!/group.php?gid=165988002969  
 
Hořejší, L.: Financujme výzkum a vývoj praktických věcí – třeba senzibilů a 
psychotroniky! http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-
horejsi.php?itemid=8561  
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1014831&lan=cs  
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1014830&lan=cs  
Zlatý Bludný balvan : 
http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1268037705    
Žák, L.: Bludný balvan, Zlatý nuget nebo Železné klepeto…?!? 
http://www.blisty.cz/2010/3/12/art51577.html  
  
Najdete-li zajímavý materiál, napište nám o něm, stáhněte ho pro 
případ, že se odkaz změní, nebo stránky časem zaniknou.  
  
Stránky sekce Poltergeist  
 
http://www.kpufo.cz/oblasti/duc/duchove.htm  
 
http://okultismus.zjihlavy.cz/index.php (vede Radek Slavík, KPUFO Jihlava). 
Uvítá Vaše příspěvky, dopisy, záhadné příběhy !    
Stránky o únosech a dalších anomálních jevech a pro ty, kteří se s těmito jevy 
osobně setkali - http://www.kpufo.cz/oblasti/ufo/unosy/index.htm     
 
Máte-li vlastní web stránky, umístěte na ně odkaz na sdělení anomálního 
jevu: Hlášení o setkání s anomálním jevem psychotronického charakteru jevy 
"poltergeist", zjevení, aj.) http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm, o UFO 
http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm   
 
Umístění složky na KPUFO 2000 s těmito případy je zde :  
FTP KPUFO2000/B/POLTERGEIST. Je členěn na :  
- MATERIALY – kde najdete články a různé materiály k tématu  
- ORGANIZACNI – inf. sdělení sekce a další  
- PRIPADY – výpisy jednotlivých případů  
 
Chcete-li cokoli do složek doplnit, soubor nebo poznámku, pište a posílejte vše 
na adresu: polt@kpufo.cz. Zachovejte vždy název souboru, ke kterému něco 
doplňujete, pokud možno posílejte tak, aby 1 soubor byl v jednom e-mailu, do 
předmětu také napište název souboru. Snadníte nám práci.  
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