
Společný informační bulletin KPUFO, ČsAAA, FFC, BCS, Projektu Záře, Klubu Záblesk  a SAVPJ 
 

 

 

badatelských spolků   

 k 16.11.2016 

    
  

  

 
Vážení přátelé, kolegové!  

Akce 
 

 

V sobotu 12.11.2016 se uskutečnilo další setkání v restauraci U 

Vodárny v Praze.  
Za dlouholetou badatelskou činnost byli odměněni Jan Šindel a 
Jan Vlasák. Poté následovaly přednášky: 

 

 

 Kroupa, P. – Šindel, J.: Jak to bylo s poltergeistem v Nedamově. V létě rozvířil 
mediální vlny případ s hořením ve starém stavení. Případ v Nedamově P. 
Kroupa srovnal s předchozími případy ve Strašicích a v Bobrové. J. Šindel po-

psal dojmy z šetření na místě. K mediální prezentaci případu promluvil redak-
tor Primy Jaroslav Mareš.   

 Stěhule, T.: Záhadné Peru. Zajímavé informace s bohatou obrazovou prezen-
tací z několika památných míst této vzdálené země.  

 Lenková, J.: Záhadné artefakty čínské neolitické civilizace Hongšan s ukázkou 

těchto artefaktů in natura. Co lze koupit na eBay, spolu s ukázkou komunikace 
s vědeckými kruhy na toto téma. V. Drobečková ukázala v krátkosti vývoj čín-

ských znaků. J. Lenková promluvila i o iniciativě k hledání Součkova Tušení 
světla. Informovali jsme v minulém IB.   

 Dosoudil, T.: K nejstarším zprávám o SHC – jak je vyhledal z dobové nejstarší 

lékařské aj. literatury.  
 Šafařík, L.: MUDr. Lukeš – blázen, kontaktér, český Tolkien? O muži, který vy-

tvořil několik „mimozemských“ jazyků.  
 Šiška, V.: Tajemství hradu Zvíkov. Přehledně rozebrané otevřené otázky ko-

lem tohoto hradu.  

 Kačírek, V.: Novinky z oblasti kryptozoologie 
Besedy a diskuse trvaly přes 6 hodin a i tak nedošlo k přednesení některých pre-

zentací, které přijdou na řadu příště.   
  

 

 

Praha - Skrytá tajemství geologie? „Zemská světla“ - Jak 
mohou souviset záhadná světla na obloze s geologickými jevy? 

Poznatky z výzkumů u údolí Hessdalen v Norsku. Přednáška z pra-
videlného podzimního cyklu se koná 14.12.2016 od 17.00 v  

přednáškové síni „H“ v Nové budově Národního muzea (vstup 
hlavním vchodem a výtahem do mezipatra H). Přednáší: Lukáš 
Zahradníček. Vstupné: zdarma 

 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
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Pomozte!  

 

 

Setkání s podivnou bytostí - Čechy pod Kosířem u Prostějova 
http://www.kpufo.cz/wpv/pv_mis3.htm - zpráva byla ve Vlasti-
vědném sborníku střední a severní Moravy, ale nevíme, který to 

byl ročník, ale šlo o předválečný. Nyní je v módě hledat staré 
články, takže - kdo se dá do dalšího pátrání? (díky Karlu K.!) 

 

V roce 1959 v britském časopise Nature (sv. 184, č. 4) uveřejnil 
dr. R. Tomaschek výsledky svého šetření, ve kterém se ukázal vliv 

planety Uran na zemětřesení na Zemi. Ve svém přehledu, zahrnu-
jícím všechna velká zemětřesení od minulého století, uvedl všech-
ny okolnosti provázející zemětřesení, mj. i polohu všech planet. 

Toto srovnání ukázalo, že k ničivým zemětřesením dochází v zá-
vislosti na poloze planety Uran (3) K objevu došlo i přesto, že ne-

bylo proč očekávat vliv planet, zejména těch vzdálenějších, jakým 
Uran je. (Zajdler, L.: Atlantida. Orbis, Praha 1972, s. 266 - 270) 
Dá se toto ověřit, najít původní článek?  

 

Před druhou sv. válkou byla známa jakási dvě kruhová tělesa pod 
kopcem jihovýchodně od Nové Říše u Jihlavy. Podle pověsti, 
když se pod nimi vyspalo děvče, prý zhlouplo a zošklivělo. Víte o 

co šlo?  

 

Kamenné stavení se nachází u Mračova (okr. Strakonice), asi 250 
m severozápadně od středu obce, napravo od silnice do Vrbna, na 
jižní straně nízkého skalnatého hřbetu. Nejde však o nic záhadné-

ho - jde o kamennou sušárnu! Máte foto?  

 

V r. 1562 Melantrich z Aventýna v tehdejších letácích s novinkami 
publikoval dva dřevořezy znázorňujícími polární záři z 13. na 14. 
března 1562. Na jednom je počínající bitva mezi křesťanským a 

tureckým vojskem, na druhém dřevořezu je pak reálná krajina s 
okrajem města a s pohořím. Draperie polární záře se zhuštěninami 
a oblaky je nad krajinou a městem (Welmi diwna a y hrozná widi-

enij a zázracy, Melantrich z Aventýna, 1562). Najdeme tyto dřevo-
ryty? 

 

 

 

Je faktickou kronikou badatelské činnosti - zde 
si můžete přečíst minulé bulletiny 

 

 
 

Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli výhod, vstupu 
na weby KPUFO, atd. stačí od 120 Kč výše na č. ú. 4211013926/6800 

 

http://www.kpufo.cz/wpv/pv_mis3.htm
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm
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Nové DVD 

 

 

DVD * Automatická 

kresba   
Sborník materiálů, 
průřez problémem, 
články z archivu, vi-

dea.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * Jacques Bergier 
- publikace a články z ar-

chivu.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * Záhady hra-
du Houska – mýty a 

skutečnosti  

Celá historie záhady, 
včetně knih, článků z 

archivu, fotogalerie a 
videí.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Tvarové zářiče  
Sborník materiálů, průřez 

problémem, články z ar-
chivu, videa.  
Cena 120 Kč 

Připomínáme: čl. příspěvek KPUFO/ČsAAA na rok 2017 

 

Čl. příspěvek 2017 korespondeční a FB členové Řádní členové  

Výška 
Dobrovolný 

lze předat i v nepeněžní formě 

(knihy, materiál, služby) 

od 120-999 Kč nad 1000 Kč/rok 

Služby  

Informace o činnosti, vstup  do rozsáhlé informační banky, archivů 

písemného a elektronického, přednostní koupě knih, publikací, 
CD/DVD za rež. cenu, účast na akcích, aj.  

Členský příspěvek KPUFO/ČsAAA lze uhradit buď na účet Klubu psychotroniky a UFO – číslo 

účtu SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 nebo složenkou s adresou příjemce: Klub psychotro-

niky a UFO, z.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 

 

 

Časopisy  

Záhady a zajímavosti (ZaZ) a Cesty psychotroniky jsou opět plně 

v provozu, bez registrace!    

ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz 

CESTY PSYCHOTRONIKY - http://www.cestypsychotroniky.cz 

Diskutujte na Facebooku ! 

 

Česká záhadologie a 

ufologie, Slovenská 

záhadológia a ufológia, 

Záhady a zajímavosti 

Skupina KPUFO, Strán-

ky KPUFO, ČsAAA, Pro-

jekt Záře, Fantastic 

fact club, SAVPJ, Klub 

Záblesk 

Cesty psychotroniky, 

Česká psychotronika, 

Megality v ČR, Obrazce 

v obilí, Podzemní pro-

story v ČR Plzeňská 

záhadologie 

 

http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
https://www.facebook.com/groups/124033340978302/
https://www.facebook.com/groups/124033340978302/
http://www.facebook.com/pages/Z%C3%A1hady-a-zaj%C3%ADmavosti/206879566089095
http://www.facebook.com/groups/177343598078/
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
https://www.facebook.com/groups/196525278823/
https://www.facebook.com/projektzare/?fref=ts
https://www.facebook.com/projektzare/?fref=ts
https://www.facebook.com/ffczs/?fref=ts
https://www.facebook.com/ffczs/?fref=ts
https://www.facebook.com/S.A.V.P.J/?fref=ts
https://www.facebook.com/UFO-klub-Z%C3%A1blesk-154331181266769/?fref=ts
https://www.facebook.com/UFO-klub-Z%C3%A1blesk-154331181266769/?fref=ts
http://www.facebook.com/CestyPsychotroniky
https://www.facebook.com/groups/178913102153512/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/288130822693/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts

