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Vážení přátelé, kolegové,  
 
málokteré sdělení mělo tak rychlý a početný ohlas. Dokazuje to, že vznik sekce 
přišel skutečně v pravý čas.  
 
Úkoly sekce  
 
Na Vaše dotazy, co bude dále - zatím budeme hledat spolupracovníky - počítáme 
asi 12-14 osob v užším kruhu, širší okruh jsou všichni v KPUFO).  
Pak budeme posuzovat došlé případy - z 90% to jsou dopisy. Rozvrhneme si, kdo 
bude mít lepší předpoklady dotyčnému pomoci. Protože lidé se na nás obracejí 
hlavně o pomoc, nebo alespoň o vysvětlení.  
Takže v první řadě jde o pomoc, ale hned v druhé řadě získání zkušeností pro 
řešení dalších případů. Jde o ustavení kolektivního sboru, který by měl v nějakém 
reálném čase přijmout adekvátní rozhodnutí k došlému případu. 
Závažnější případy se budou řešit individuálně a osobně. K tomu musíme mít k 
dispozici databanku těchto případů, případů z literatury, předchozích atd.  
Informace o činnosti sekce budeme zasílat všem tímto sdělením.  
A určité případy bez jmen a podrobností prezentovat na webu. Umístění složky 
na KPUFO 2000 s těmito případy Vám bude sděleno příště.  
 
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   
 
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      

 
Ohlasy 
 
GHO.2009.01.00.CZ.LN - Smolnice  
J.H. (KPUFO Louny): Mám na Smolnici kámoše …  
 
Co se týče problému Smolnice, vyloučil bych rozhodně všechny vlivy moderních 
technologií, které takové problémy také mohou způsobovat (BTS, Radary, 
Vysílače), protože to začalo v době jeho dědy, tedy v dobách neexistence těchto 
technologií, a zaměřil bych se na geologii oblasti, což může být s našimi 



možnostmi problém. Nicméně bych to viděl jako jedinou cestu k řešení problémů, 
zvláště pokud se týkají celé vesnice. Franta Javůrek  
  
Nejsem sice specialista, ale myslím, že odpověď na problémy toho pána ze 
Smolnice znám. Nejspíš to s lokalitou nebo domem  nesouvisí, spíš s rodinnými 
dispozicemi. S velkou pravděpodobností jde o nějaký druh anxiózní (úzkostné) 
fobie, asi agorafobie, sociofobie atd. Vím, o čem mluvím, máme to v rodině také. 
Zkusit jde psychologa, případně na jeho doporučení léky - anxiolytika, moc si od 
toho ale neslibujte. Jediná cesta z toho je přes silnou vůli, pohyb, aktivní zájmy 
atd., ovšem i tak jsou období lepší a horší. Není to psychóza, tj. nejde o nějaký 
druh organicky podmíněného "šílenství", takže bojovat se s tím dá. (Honza 
Novák) 
 
GHO.2009.00.00.CZ.BR – Bruntál  
  
Dobry den, chtel bych se zeptat na nejake centra lidi, jenz maji nejake 
schopnosti odvetvi telepatie a empatie. (Tomáš S., Bruntál)  
 
Ať se p.Tomáš S. z  Bruntálu podívá na 
stránky: http://www.esoterika.cz/?pg=1&katid=30 
http://www.esoterika.cz/kat/30-zvlastni_prihody.htm články - Moje zkušenosti s 
neznámem I. – XIII. Třeba na nich najde něco podobného jako má on. 
S pozdravem Alena Veselá (jinak též mail a.vesela@volny.cz) 
 
Naopak problém v druhém článku v aktualitách bych vsadil na vliv BTS a celkově 
mikrovlnných technologií. Jejich výkony totiž mají (i když mnozí zainteresovaní 
tvrdí cíleně opak) vliv na činnost mozku. Bylo to mnohokráte prakticky 
prokázáno, od ovlivnění u citlivých osob, až po nevratná poškozování mozkových 
buněk. http://www.ok5im.com/telefony.htm (Franta Javůrek)  
 
GHO.2009.00.00.CZ.TA – Měšice  
 
Podle majitele zámku Měšice u Tábora na zámku zcela určitě straší a vyskytují se 
tam nějaké neznámé jevy. Nabídl možnost pátrání a vědeckého vysvětlení. (Na 
případu a kontaktu pracuje M. Kučera) 
 
Co však víme o tomto zámku, jeho historii ?  
 
AKTUALITY 
 
PSY.1984.00.00.CZ.XX – No 
 
Toto popisuji protože, nevím zda se událost stala před smrtí mého otce, nebo po. 
Stalo se to tedy když mi bylo cca 9, 10, nebo možná i 11 let, opravdu si přesně 
nevzpomenu. 
Stalo se to když jsme jeli k babičce na víkend, kde jsme i spali. Já spala sama v 
druhém obýváku. Vždy se tam rozložil gauč, který měl drsně pletený potah. 
Okno bylo do dvora a hned pod oknem byl náš vlčák, který v noci strašně štěkal. 
V noci do obýváku pronikalo světlo z lamp, takže tam nikdy nebyla úplně tma. 
Tuto noc jsem šla spát jako vždy, nic závažného na co bych se pamatovala se 
nestalo. Ale v noci jsem se vzbudila a zjistila jsem, že jsem v absolutní tmě, a na 
úplně jiném povrchu. Na gauči bylo vždy prostěradlo a tam kde končilo byl cítit 



drsný gauč. Ale toto bylo jiné, studené, jako kov a nebylo slyšet vůbec žádný 
zvuk. Nevím proč jsem nekřičela, asi jsem nemohla.Tak jsem se nažila najít 
konec (gauče), ale ať jsem po čtyřech šla jedním směrem cca 1min. Tak jsem 
konec nenašla.Bylo to velmi stresující. Měla jsem pocit, že mne někdo pozoruje, 
ale že tam někde je v úplně stejné situaci i jiný člověk. Neslyšela jsem ho, 
neviděla, ale měla jsem pocit, že tam někde je ve stejné situaci jako já. Cca po 
30 min.jsem asi usnula a probudila se ráno na gauči.  
 

GHO.2009.03.25.CZ.XX – VelkýH 

Kolegové ze sekce poltergeist, posílam kontakt na jednoho člověka, který prý má 
problémy s poltegeisty: Vaclav V. <email>  (L.Zelinka, KPUFO, AA) kolega M. 
Toth mu již psal a očekáváme odpověď.  

 
 GHO.2002.00.00.CZ.RA – Rakovník 
Stalo se to v den, kdy měla moje babička, která zemřela rok předtím svátek a já 
jsem si na ni nevzpomněla. (…) Viděla jsem svítící obdélník na koberci bylo to 
jako když se dívám do ostrého světla neonu, ale neoslňovalo mě to. (…) Mám 
mnoho takových zážitků, a ráda bych, jestli by mě někdo s tím neporadil,nejvíce 
mě zajímá to, že když se položím na postel, cítím okolo sebe ledový průvah a 
když zavřu oči, ještě se to zintenzivní. Mám to od 11.9.2001. Je to ale na dlouhé 
vyprávění. (L.W.)  
Svědkyně již kontaktována, přislíbila sdělit další podrobnosti. 
 
PSY.2008.11.25.CZ.XX – Me. 

 Dobrý den. Mám na Vás dotaz.Před časem se mi v autě zabil velmi dobrý 
kamarád. Vlastnoručně jsme mu u silnice vyrobila pomníček, a když jsem byla 
poprvé u jeho hrobu, hrozně intenzivně mě tam pořád něco táhne a musím na 
něj stále myslet. Je to taková zvláštní energie, skoro až proti mé vůli. Tak na 
hřbitov chodím třeba pětkrát denně, třeba jen skontrolovat, jestly svíčka ještě 
hoří nebo zda květiny moc neuvadly. S Michalem jsem měla velmi dobrý vztah a 
prostě mi tak nějak přijde že chce abych ho co nejčastěji navštěvovala. Je to 
možné?  

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.  
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