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badatelských spolků   

 k 03.05.2017 

    
  

  

 
Vážení přátelé, kolegové!   
 

Co se událo?  
 

 

Od pátku 28. do neděle 30.4.2017 se uskutečnila kon-
ference Phoenix v Holíči (SR), pořádaná SAVPJ. 

 
V pátek 28.4.2017 se sjížděli první účastníci a po ubytování a večeří v hotelu San následova-

la procházka ke kamenům a k holičskému hradu. Následovaly debaty do pozdních nočních 

hodin.  

V sobotu 29.4.2017 vlastní konference začala ve vzdělávací akademii. V 10 hodin G. Slová-

ková uvítala účastníky a obeznámila posluchače s činností pořadatelské organizace SAVPJ. 

Za dlouholetou badatelskou činnost byli oceněni Miroslav Karlík a Luboš Šafařík. Pak už ná-

sledoval maratón přednášek:    

Ondrej Repa vyprávěl o největších slovenských záhadách. Připomněl např. Měsíční šachtu, 

vyprávěl o činnosti SAVPJ, jak řeší své případy. Blíže web  http://www.savpj.org  

Rudolf Irša seznámil posluchače o historii nálezu megalitů v Holíči. Blíže web a knihy autora - 

http://irsa.szm.com/irsa.blgz.cz/index.html  

Aleš Rumler vyprávěl o energiích, městu bohů Šambhala a UFO.   

Po obědě jakási prý jasnovidka Izabela Czabaiová vyprávěla příhody ze své praxe.  

Karel Dudek se věnoval svým badatelských zjištěním kolem Voynichova rukopisu, publikova-

né v knize „Stopa míří do Čech“ - https://knihy.abz.cz/prodej/stopa-miri-do-cech-tajemstvi-

voynichova-rukopisu  

L. Šafařík vyprávěl i jaderných zbraních a souvislostech v oblasti záhadologie.  

F. Vrbenská přednesla tradičně kvalitní přednášku, plnou historických zajímavostí kolem dětí 

Marie Antoinetty 

Po večeři J. Schrötter seznámil posluchače s tzv. psychosomatickými zónami.  

Milan Zacha Kučera předvedl pěkné kostýmní vystoupení a zajímavé informace ze života J. 

A. Komenského a souvislosti s manifesty rosekruciánů a tajných společností.  

Na závěr následovalo promítání filmu Sprisahanie šedej rasy s úvodním slovem M. Karlíka. O 

filmu se zmíníme jindy. Info: http://www.csfd.cz/film/497429-spiknuti-sede-rasy/prehled/  

Po promítání ještě následovalo noční focení kamenů, jestli stíny neukáží další skryté obrazy.  

V neděli 30.4.2017 po snídani následoval výjezd na Kalvárii, kde kameny původně stály. Pak 

na blízký větrný mlýn a došlo k prohlídce holičského zámku. Po přesunu do Kopčan následo-

vala prohlídka hřebčína a kapličky. Odpoledne se účastníci rozloučili a rozjeli se domů.   

Příležitostí k setkání českých a slovenských badatelů není mnoho. O to cennější jsou taková 

badatelská setkání a doufáme, že budou pokračovat.   

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
http://www.savpj.org/
http://irsa.szm.com/irsa.blgz.cz/index.html
https://knihy.abz.cz/prodej/stopa-miri-do-cech-tajemstvi-voynichova-rukopisu
https://knihy.abz.cz/prodej/stopa-miri-do-cech-tajemstvi-voynichova-rukopisu
http://www.csfd.cz/film/497429-spiknuti-sede-rasy/prehled/
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24.4.2017 se uskutečnila v muzeu přednáška o jihlavských 
chodbách. Celé podzemí je zdokumentováno, problematická sví-
tící chodba byla postavena v roce 1915 vojskem a natřena svítí-

cí barvou. Chemicky to není nic zvláštního, asi to namíchal lé-
káník, a ten samý nátěr se našel na Špilberku. Více se to nepo-

užívalo ani za 2.sv. války ve výrobnách pod zemí u Litoměřic. 
Škoda, že to lidé odírají do krabiček a berou si to domů. Jednu 
chodbu mají nepřístupnou, aby to bylo zachované. Je tam geo-

logický zlom, což působí na citlivé osoby. Pohádky o čtvrté di-
menzi do podsvětí s duchy se nepotvrdily. Tma a odkapávání 

vody dělá to strašidelno. Chodby byly dělány jako sklepy na po-
traviny a propojitelnost vedla i k častým nevěrám. Nyní je to tu-
ristická atrakce. 

 

Nový web 
 

 

Navštivte nové stránky o Peru a Jižní Americe - 
historie, archeologie, civilizace a cestování – Tomáš 

Stěhule - http://tom-stehule.com/  

 
Co se chystá?  

 

 

19. ročník konference SFINGA - Houska 20.-21.5.2017 
- setkání zájemců o nevyjasněné záhady všeho druhu a průzkumy 

historického podzemí pořádá Fantastic Fact Club. Kontakt a přihláš-

ky: email: info@ffc.cz, purlab@iol.cz web: www.ffc.cz 

 

Praha - Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy 
v Praze pořádá v sobotu 20. 5. 2017 od 9:30 religionis-

tickou konferenci: Gnose a mystická cesta k Bohu. Aula 

H109, Pacovská 350/4, Praha 4. Vstup volný.  

 

Pátrejte s námi  

 

 

V r. 1562 Melantrich z Aventýna v tehdejších letácích s novin-
kami 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?  

 

http://tom-stehule.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ffc.cz%2F&h=UAQEQp3vaAQGPu7JcyDIuxog8IpvZ7UJgJCj6HKFHsU2Nbg&enc=AZN6Ra5i_jGbmbbXYUG6onrn5VuV_ZUCRmb-Qi__u8jnvIwzWlUEV_OAZ3WEfwrNKNDMv1dzHZOhPSdY1lnzpGtfI6xaXwuiHIpcIWh0yrtKs0hRA1TwUqAcU6b3oa_FuM_zZO8W8Ym-VcpEWutZwgAcMVhFqVRbvEo9vo2QvVROQ8IS9je00aO8n5lnyMizoVZvUwqSNxcVO0RLafuD-D3F&s=1
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Pomozte  

 

 Přispějte na naši činnost, výška je dobrovol-
ná, k čerpání jakýchkoli výhod, vstupu na weby, 

atd. stačí od 120 Kč výše na č. ú. 
4211013926/6800  

 Odkazy na přihlášky – můžete použít kteroukoli  

 ČsAAA: http://csaaa.eu/prihlaska.pdf  

 KPUFO: http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf  

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

 

 

 

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

 
Nové DVD 

 

 

DVD * Záhady 

hradu Houska – 

mýty a skuteč-

nosti  

Celá historie zá-

hady, včetně knih, 

článků z archivu, 

fotogalerie a videí.  

Cena 120 Kč 
 

DVD * Jak to bylo s 

nacistickými létajícími 

talíři? – sborník článků 

s kompletním rozborem 

legendy a dalších pří-

buzných oblastí 

z archivu KPUFO.  

Cena 240 Kč 

 

DVD * Automa-

tická kresba   

Sborník mate-

riálů, průřez 

problémem, 

články z archi-

vu, videa.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Jacques Ber-

gier - publikace a 

články z archivu.  

Cena 120 Kč 

 

Knihy  

 

Novák J.N.: Tunguzský meteorit – záhada na víc než jed-

no století – http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-a-

novak-jan/ - pište na naši adresu – 100 Kč + poštovné  

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a rozvoj 

vlastních schopností. NAVA Plzeň 1996, brož, 140 s., brož, 
140 s.  (- pište na naši adresu  50 Kč + pošt.)  

 

 

http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm
http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-a-novak-jan/
http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-a-novak-jan/

