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Vážení přátelé, kolegové!
Prázdniny jsou za dveřmi. Je to příležitost k oddechu i pátrání!
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.
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 záhadného jde o kamennou sušárnu! Máte foto?
Zlíchov – Dívčí kámen – byl tam uměle vztyčený kámen, v roce 2009
ho někdo shodil. Měl se obnovit. Stalo se? Jaký je současný stav?
Napište, pošlete foto, díky !

Co o tom víme?
Začátkem roku 1944 začala na kopci Melechov, nedaleko Ledče
nad Sázavou výstavba podzemních skladů. Objekt byl přísně střežen německou armádou, pracovali zde vedle ruských zajatců, čeští
zedníci, kameníci z celého tehdejšího protektorátu, bydleli až na ubytovně někde u Zruče nad Sázavou a na staveniště byli převáženi autobusy s neprůhlednými skly. Před vstupem na pracoviště autobusy
zajížděly do jakési provizorní haly a teprve odtud pak stáván odjeli
na pracoviště. Vše bylo zřejmě děláno s cílem snížit orientaci dělníků
na minimum. Výstavba podzemních skladů skončila koncem října
1944.
Nikdo z těch, co sklady stavěli, nebyl na rozdíl od Štěchovic zastřelen a naopak Němci prý
byli s prací spokojeni. Čeští dělníci prý vedle mzdy ještě dostali cigarety, černou kávu a malé
množství francouzského alkoholu, což byla na tehdejší dobu vzácnost.
Dne 23. prosince 1944 pak z nádraží v Praze-Vysočanech byl vypraven přísně střežený vojenský transport (náklad tvořily právě bedny a stroje z letecké továrny v Praze-Kbelích), který odjel do Havlíčkova Brodu, v té době ještě Německého Brodu. Zde byl na Štědrý den vyložen a převezen na německou leteckou základnu nad Havlíčkovým Brodem. A o vánočních
svátcích pak opět za příslušných bezpečnostních opatření dopraven naMelechov a zde uložen
do vybudovaných podzemních skladů. Převoz skládání a také zamaskování skladů již prováděli pouze němečtí vojáci. A práci odvedli zřejmě skvělou, prakticky do dnešních dnů nikdo
neví, kde je továrna a vývojové materiály na Melechově ukryty.
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Nová kniha
Oldřich Šrámek nabízí knihu „Vesmír a život v něm“ v elektronické formě, požádá-li zájemce na adrese sramek.oldrich@volny.cz.
Kniha pojednává o existenci vesmíru a zrodu života v něm. Dnes
jsou u nás preferovány jen určité teorie, ale ve světě je mnoho odborníků na tyto záležitosti a jejich teorie nejsou u nás prosazovány.
V této knize jsou popsány všechny oficiální a zatajované verze
uznávaných vědců a autor pouze dodává k jejich teoriím někdy svůj
vlastní názor. Zájemce tak nebude muset pročítat velké množství
knih a bude tak mít jednoduché vodítko ke sledování nových objevů. Je zde zpochybněna existence jediného Velkého třesku, doslova
vyloučen zrod života pouze na Zemi, popsaná možnost ovlivňovat
genetiku na dálku, definice nekonečna z pohledu kosmologie atd.
Kniha není upravena češtinářem a zaslání bude na zájemcovu eadresu zadarmo. Počet normostránek je 350. Předchozí knihy zde

Pátrejte !
Další anomálie? Silnice mezi - Hranice na Moravě a Valašské Meziříčí - zkuste na tom kopci za Hranicema zastavit - a
nenastartujete. na vrcholu kopce - stačí kousek zatlačit - po
cca 10 m je vše OK GPZ 49°32'5.003"N 17°47'30.552"E –
Pokud bydlíte v blízkosti, pokuste se o průzkum, zjistěte názory místních lidí a případných svědků zvláštních jevů.

Při letních výletech využijte stránek okresních poboček
KPUFO http://www.kpufo.cz/adresy/pobocky.htm,
k doplnění foto nebo jiných údajů.

Připravujeme !

Na sobotu 11. listopadu 2017 plánujeme další setkání
v restauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, vystoupit s přednáškou, referátem, prezentací, přihlašte se na
email kpufo@atlas.cz.
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Nové DVD
DVD * Záhady
hradu Houska –
mýty a skutečnosti
Celá historie záhady, 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 příbuzných oblastí z archivu
KPUFO.
Cena 240 Kč

Nový web

Navštivte nové stránky o Peru a Jižní Americe
- historie, archeologie, civilizace a cestování
– Tomáš Stěhule - http://tom-stehule.com/

Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky jsou na
webu: ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz
CESTY PSYCHOTRONIKY http://www.cestypsychotroniky.cz

Přispějte


Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná,
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.
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