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Vážení přátelé, kolegové,  
 
Zajímají-li Vás anomální jevy psychotronického charakteru, napište !  
 
Akce 
 
V sobotu a neděli 22. – 23. srpna 2009 se koná badatelská akce ohledně 
„strašidelného“ hřbitova do Noutonic (blízko hradu Okoř, okr. Praha – západ), viz 
http://www.kpufo.cz/wa/wab/p_b2.htm. Pokud bydlíte blízko a chtěli byste s 
námi zažít možná něco tajuplného, ozvěte se na číslo 774 241 477 a nebo 
obratem na tompraz@seznam.cz; domluvíme místo vyzvednutí. V autě jsou 
volná 2 místa. Při akci vyslechneme svědky, kteří zde již něco zažili. Vemte s 
sebou: Spacák (stan bude jen v případě, že by nebylo pěkné počasi) a 
fotopřístroje, popřípadě kameru. (Tomáš Pražák, KPUFO Rokycany)  
 
AKTUALITY 
 
GHO.2008.12.00.CZ.PB - Příbram - Kytín 
Byl jsem loni na Brdech na trempu a v noci seděl sám u táborového ohně. Za 
ním byla osvětlená táborákem trempská chata. Připravoval jsem si večeři, když 
jsem ucítil zvláštní pocit prudkého chladu v zátylku a následně i celých zad. 
Postavil jsem se a rozhlédl po okolí. Jistě dobrá polovina chaty byla zcela 
utopená v jakési neproniknutelné tmě, jenž by se dala přirovnat k černé díře. Lze 
říci, že jí kus úplně zmizel. To už mne polil velmi nepříjemný mráz po celém těle. 
Chvíli jsem se nemohl vůbec pohnout, ale po nějaké době jsem sebral odvahu, 
vzal do ruky svítilnu a posvítil si na okraj ohniště, abych nezakopl o dřevo tam 
připravené k topení. Obešel jsem ohniště a chata byla opět celá osvětlená, jako 
před touto příhodou. Do rána byl již klid. Na této osadě se nikdy nic podobného 
nestalo.    
 
Akce typu poltergeist v zahraničí 
 
Sděluji, že jsem byl pozván belgickým občanem na nejmenovanou památku v 
evropské zemi, kde dochází již od roku 2000 k jevům typu poltergeist. Zámek 
pochází ze 16. století a v současné době je renovován. Jevy začaly současně s 
renovací, je ale možné, že předtím nebyly pozorovány neb nebylo pozorovatele.  
Dochází k rozmetávání cementu po stavbě, převracení stavebního dřeva a 
objevování se slabého červeného světla ve sklepě budovy. Nářadí je občas 
nalezeno vymrštěno ze zamřížované mistnosti, vše beze ztrát předmětů. 
Stavební dělníci odmítají se na zámku zdržovat po pracovní době, setkání s jevy 
potkalo i zdejší středoškoláky pracující na obnově zámku. Ubytování se proto pro 
ně našlo až ve stájích na jejich půdě. 
 
K jevům dochází po setmění a v noci. Místní se domnívají, že vše souvisí se třemi 
zazděnými dcerami zdejšího majitele. Byly ukryty v podzemí před nájezdníky - 



bohužel správce a jejich otec byli zabiti a ony zemřely v podzemní skrýši hlady. 
Místo s jejich kostrami nebylo dosud nalezeno.  
Ovšem dělníci, kteří v současné době na zámku otloukají staré omítky jsou 
konfrontováni se zvláštním závanem vzduchu z určitých míst zámku, kterýžto 
pocit přechází v silné mrazení v zádech.  
V polovině srpna budu informovat o podrobnostech výzkumu na místě samém. A 
případně pokud budou okolnosti příznivé se tam může vydat menší skupina 
badatelů KPUFO. Milan Zacha Kučera (www.jesen.cz) 
 
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 
 
Materiály jsou staženy 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   
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.  
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