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Vážení přátelé, kolegové,  
 
 

Úkoly sekce  

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, než abyste psali : „To 

byl ten případ, jak tam to… a tohle …“     

 
AKTUALITY 
 
ABD.2009.04.06.CZ.OT - Forcedman 
(…) Uběhlo asi 2 dvě minuty (pes stále příšerně štekal) a najednou jsem si všiml 
že na okně sedí naka postava (okna měly mohutné parapety) zdala se mi 
podivna hlavně tím že byla odděná do kutny a vyzáblá a poměrně mala typl bych 
150cm. pohlídl jsem do obličeje a zděsil se -obličej mi připadal jako celkem 
normalího chlapka až na oči. Oči měl nepopsatelné teda spíš výraz v nich. takovy 
výraz nemuže mít žadny člověk.. Vypadalo to jako by o mě věděl vše a díval se 
až do duše a zaroven to vypadalo že je odhodlan a rozhodně ho neodeženu.. vše 
se zdalo marny .. taky bylo byl jsem paralizovany. (…) 

GHO.199X.00.00-Kutná Hora  
(…) Když jsem se probudil (jsem si jistý, že se mi to nezdálo, pamatuju si to 
dodnes a mám to pořád v paměti jako by to bylo nedávno, byl to pro mě velmi 
silný zážitek) uviděl jsem mezi dveřmi siluetu postavy. Silueta postavy byla tak o 
5 cm vyšší než horní futro dveří, postava měla bílou barvu,( něco jako velmi 



hustá mlha, nebo velmi jemné, bílé zrnění televize, něco mezi tím. Hlava byla 
trochu protáhlejší do výšky, ale ne o moc víc, než u člověka. Hlava neměla oči, 
ústa, či nos. Byla to jen ,asi něco málo, přes dva metry vysoká silueta postavy. 
Pamatuju si, že jsem se hodně bál, a i když vedlě mě spala moje o rok starší 
sestra, bál jsem se ji probudit, bal jsem se dokonce zavolat na své rodiče, kteří 
by se určitě probudili, kdybych zavolal, ale hrozně sem se bal se hnout, tak jsem 
jenom zavřel oči a doufal jsem, že to zmizí...pamatuju si, že jsem byl velmi 
rozrušený a srdce jsem slyšel na spáncích, jak mi tlouklo, bylo mi hrozně uzko. 
(…)  
 
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 
 
Keď je niekto mŕtvy, neznamená to, že vám dá pokoj - 
http://archiv.station.zoznam.sk/station/clanok.asp?cid=1198537952069  
 
Tento i další materiál je stažen pro potřeby sekce v oddíle MATERIALY. 
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   
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