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Zprávy výboru – činnost KPUFO a jeho sekcí

Vážení přátelé, kolegové, badatelé,
vítáme Vás v novém roce a těšíme se na
další zajímavou činnost a bádání nad anomálními jevy.
NOVÉ PROJEKTY
KPUFO podalo projekt, zaměřený na průzkum a odhalení podstaty tzv. magnetických
či gravitačních anomálií v ČR. Dosud jich evidujeme v ČR 4, přičemž projekt počítá zatím s
průzkumem 3 z nich. Iniciativa vychází ze
spolupráce se Západočeskou univerzitou a
Dopravní fakultou Univerzity Pardubice.
Těsně po uveřejnění zprávy o anomálii u
Moravské Třebové uvedl klubový občasník
Záblesku článek o dalším takovém místě kdesi u Rychnova nad Kněžnou. Vzápětí podobnou zprávu uveřejnili i polští badatelé.
SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE
plánuje na jaro průzkum jedné archeologické lokality a zřejmě se vrátí nějakou akcí
k problematice archeologie nebo historie
obecně. Připravuje také seminář na téma „automatické kresby“ a vztahu psychotroniky a
vědy.
První etapa průzkumu proběhne 15.4. nebo
29.4.2006. Vy, kdo jste se již přihlásili k tomuto projektu, nebo se ještě chcete připojit, napište, který termín se Vám více hodí. Akce
začne v Plzni v 10:00 poradou a teoretickou
přípravou, poté bude následovat doprava na
místo a vlastní průzkum. Na závěr vyhodnocení výsledků a doprava zpět do Plzně.

Oznamte nám svou účast, abychom mohli
zorganizovat dopravu z Plzně na místo.
Občasník „Cesty psychotroniky“ již plně
obsahuje původní materiály a bez výpomoci
starších článků z časopisu ZAZ. Pro členy
KPUFO je k dispozici množství nových písemných materiálů (sborníků přednášek, studií, apod.), pokračuje digitalizace archivu.
K tomu se lze dostat pouze na internetu po
zadání svého hesla.
ČESTNÍ ČLENOVÉ
Připomínáme, že opět můžete navrhovat
osoby, které se zasloužily o rozvoj badatelské
činnosti v oblasti anomálních a nevysvětlených jevů v ČR, za čestné členy KPUFO. Své
návrhy můžete zasílat do 14. května 2006.
Jak čestné členy může každý navrhovat,
tak může každý člen KPUFO návrh vetovat.
NÁVRH
V souvislosti s tím vznikl i návrh pojmenovat ty, kteří badatelské snažení, činnost na
poli výzkumu anomálních jevů a koneckonců
celou tuto scénu vytrvale torpédují a diskreditují a udělovat jim zvláštní označení. Nemůže
jít však o "antiocenění" ve smyslu ironie, neboť není za co chválit. Charakter tohoto označení proto nemůže být ve smyslu sisyfofského
"Bludného balvanu", kterým se sice rovněž
označují některé veskrze šarlatánské aktivity,
ale pojmenování pravého stavu věcí. Mnozí
se tímto "oceněním" chlubí, nebo i veřejně
děkují.
Síla tohoto našeho kroku navíc bude o to
účinnější, že bude pocházet z badatelského
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prostředí a navíc proto oslovíme i další badatelské spolky, zda by se k této akci nepřipojily.
Zajímaly by nás Vaše názory, návrh na takové označení, i způsob a termín jeho udělení. A také návrhy na první označení.
Nesmí jít o výsledek rozhodnutí úzké skupiny osob, jako v případě "výboru na udělení
Bludného balvanu", ani utajování, ale rozsáhlé
diskuse nad problémy paravěd.
Pro úplnost dodáváme, že na Slovensku
badatelský klub Hyperion uděluje podobné
antiocenění - "Zlatou šarlatánskou pusu". Tento klub však je naprosto pasivní a charakter
jeho činnosti a postavení je odlišný od našich
podmínek. Poprvé je udělil bývalému prezidentu SR.
ČASOPROSTOROVÝ PŘENOS: KAREL
HYNEK MÁCHA
Podle dopisu Karla Hynka Máchy v knize
"Čas hradů v Čechách" by se letos měl uskutečnit jeho přestup v čase i místě z hradu
Houska do pražského Kunratického lesa.
Svého času byl tento dopis mnohokrát publikován a diskutován v badatelských kruzích.
Ani závěry našeho pátrání o tom, že šlo o
mystifikaci, mnozí vůbec nepřijali. Nyní tedy
nastává možnost ověřit si, zda k "přestupu"
dojde a pokud jste dívka s videokamerou, třeba si s Karlem Hynkem i popovídáte. Ostatní
mohou konečně zachytit Máchu na fotografiích. "Přestup" se uskuteční dne 20.8.2006
(neděle), jedna skupina může sledovat případné efekty časoprostorového přesunu přímo na Housce, jiná v Praze. Všichni účastníci
se však musí chovat naprosto nenápadně a
budou mít tmavé sluneční brýle. Kromě dívky
s videokamerou nemá dojít ke kontaktu a tak
naše působení nesmí změnit minulost. Následky by mohly být katastrofální!
K úkolu proto musíme přistoupit s plnou
vážností. Přihlašte se k této akci, sestavíme
badatelské týmy. Těšíme se na Vaše náměty
a spolupráci s Vámi.

ZMĚNA V ÚHRADĚ ČL. PŘÍSPĚVKU
Připomínáme proto nutnost včasné úhrady
členského příspěvku, i předplatného časopisů.
Členský příspěvek se neměnil již několik let.
Neotálejte proto s platbou! Děkujeme!
Od příštího roku (2007) dojde po několika letech ke zvýšení předplatného i členského příspěvku KPUFO. I nadále bude platit, že členové KPUFO budou zvýhodněni, a to i
v případě časopisu ZAZ. (V závorce jsou uvedeny dosavadní ceny roku 2006.)
Čl. př.
KPUFO

Časopis
ZAZ

Časopis
CP

Celkem

120 Kč
(115 Kč)

190 Kč
(185 Kč)

90 Kč (70
Kč)

400 Kč
(370 Kč)

120 Kč
(115 Kč)

190 Kč
(185 Kč)

X

310 Kč
(300 Kč)

120 Kč
(115 Kč)

X

90 Kč (70
Kč)

210 Kč
(185 Kč)

Bez členství

200 Kč
(185 Kč)

120 Kč
(120 Kč)

320 Kč
(305 Kč)

Jak je zřejmé, výše příspěvku ani předplatného se nemění nijak drasticky. Kromě časopisů členové KPUFO dostávají Informační
bulletin a nově vzniklá sekce Megalit vydává
svůj bulletin. Předpokládáme, že tak budou
postupovat i další sekce.
Samozřejmě nezapomínáme na hlavní téma naší činnosti – nadále pokračuje vyhledávání a prověřování případů anomálních jevů.
Chcete-li se zapojit do pátrání a šetření, musíme o Vašem zájmu vědět.
Se
zavedením
portálu
KPUFO
http://www.kpufo.cz/portal tento přináší každý
den jeden článek, oznámení, informace o časopisech, akcích, atd. Pravidelně věnujte pozornost zpravodajskému portálu KPUFO a
sledujte ho, upozorněte na něj i své přátele a
známé.

Ze života organizací a spolků
22. ledna 2005 se v Otvovicích uskutečnilo
setkání členů FFC s účastí hostů ze Záře,
KPUFO, aj.

Hlavní porada Záře se
4.3.2005 v Airklubu v Ruzyni.

uskutečnila
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KPUFO nabídlo Společnosti pro výzkum
kamenných křížů v Aši uspořádání dne 1.
nebo 8. dubna 2006 (sobota) malý seminář na
téma „Problémy megalitických památek v ČR
a jejich souvislosti“ (návrh) - místo: Hotel Victoria, Borská 19, CZ 320 22 Plzeň. Očekáváme jejich odpověď. Napište nám, zda byste se
takové akce zúčastnili.
Podorlické setkání, které pořádá Klub Záblesk, se bude konat 10. – 11.6.2006 v České
Skalici.
Záhadologické setkání přátel vědecky neobjasněných jevů (dříve v Morkovicích) se
bude konat v rekreačním středisku Nesměř u
Velkého Meziříčí ve dnech: 26. - 28. 5. 2006.
Cena bude stejná jako loni 700,-. Přihlášky na
adresu:Jan Pavlík, Varšavské nám. 1, Olomouc. Mobil: 728 887 459,.
Časopis Delta – zpravodaj badatelských
spolků vychází stále na internetu, od letoška
s novým vzhledem. Členové KPUFO jej také
mohou číst jednak zdarma na interních strán-

kách KPUFO 2000, nebo za 60 Kč/rok, pokud
jej budou chtít odebírat v tištěné podobě.
Letošní setkání SFINGA 2006 pořádané
tradičně CMA a FFC se koná 20.května 2006
na Housce s možností přespání do druhého
dne. Počet účastníků bude letos omezen. Je
to jak z kapacitních důvodů hradu, tak z důvodů uvedených výše. Pokud jste se již některého z minulých setkání zúčastnili a máte zájem
i letos, pošlete mail se jmény zájemců na laco.lahoda@seznam.cz (CMA) nebo na purlab@iol.cz (FFC). Máte-li zajímavé poznatky
ať z podzemí či z oblasti dosud nevyjasněných záhad, můžete je na setkání prezentovat. K dispozici bude klasická PC technika s
dataprojektorem.
Badatel Ivan Mackerle chystá na květen –
červen 2006 další výpravu – tentokrát do Jakutska, do Údolí smrti, kde jsou prý uschovány jakési mimozemské artefakty.

Zahraniční aktivity KPU
Snahy o obnovení Středoevropské rady badatelů pro spolupráci v oblasti anomálních jevů zatím
naráží na jazykové bariéry. Můžete-li pomoci s překladem materiálů z a do ruštiny, do polštiny,
ozvěte se.
Stále vyzýváme všechny, kdo chtějí pomoci při korespondenci se zahraničními badateli, aby se
přihlásili.

Pomozte badatelské činnosti
•
Do klubového archivu přibylo značné
množství materiálů, mj. i původní práce o geopatogenních zónách. Pokud by mohl někdo
pomoci s překladem z němčiny, ozvěte se.
•
Prosíme, vyskytuje-li se u Vás místo s
pověstí nebo i skutečný obětní kámen, napište
nám o něm, zašlete fotografii. Zašlete zprávy
a pověsti o působení templářů ve Vašem regionu.
•
Zašlete nám pro soupis agrosymbolů
všechny dostupné informace o loňských nálezech.

•
Prosím, sháním Knihu nevysvětleného
a Tajemství ohně od J. Berggiera. Můžete-li jí
poskytnout, napište.
CÍTÍM ZACHVĚNÍ ZEMĚ
Ráda bych se s vámi podělila o své pocity,
které registruji cca 20 let. Cítím otřesy země,
které nejsou ohraničeny pouze na některá
území. Jde o široký záběr, ai jde o zemětřesení v Mexiku, Pákistánu,Iránu, Indonésii, na
Náchodsku v Čechách, či výbuch v dole v
Polsku,atd.
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Díky Klubu psychotroniky a UFO mám
možnost porovnávat se záznamy seismických
stanic. Některé údaje se podivuhodně shodují.

Prosíme, dopisy pro Blanku P. zasílejte na
naši adresu, předáme jí je.
POLTERGEIST NA MORAVĚ

Věřím, že je nás více s touto schopností
/senzitivitou/. Škoda jen, že o sobě nevíme,
abychom si mohli předat zkušenosti, vyhodnocovat je, konzultovat je s odborníky zabývajícími se pohybem a otřesy země, porovnávat
se záznamy seismických přístrojů a tak spojit
citlivost vyspělé techniky s citlivostí člověka,
kterou ač nelze změřit,nelze ji popřít.
Je to jako s láskou. Láska se také cítí a nedá se přesně změřit - existuje. (Blanka P.,
Praha 4.)

V poslední době se nám dostalo několik
zpráv o pozorování anomálních jevů na Břeclavsku – valtický zámek, Pohansko, Nesovice
(Vyškov). Je to příležitost pro moravské kolegy, kteří tak mohou projevit své schopnosti
v praxi. Bádání však není omezeno jen pro
Moraváky! Ti, co se nebojí kontaktu s jiným
světem a značných výdajů na cestovném, se
mohou také zapojit.

Informační bulletin KPU - interní materiál Klubu psychotroniky a UFO. Vydává se jednou za 2 měsíce
v počtu rovném počtu členů. Připomínky, náměty a korespondenci, vzkazy a inzerci zasílejte na adresu
KPUFO nebo na tel.: Klub psychotroniky a UFO, IČO : 45334871 - Borská 19, 320 22 Plzeň - 37/737 43 56 *
603/70 22 87
(Šafařík L.) safarik@rek.zcu.cz - 732/410898 (Šašek, M.) http://www.kpufo.cz *
kpufo@kpufo.cz Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

Inzerce – služby - antikvariát
K předložené nabídce publikací upozorňujeme, že k zásilce je nutné připočítat poštovné a balné
(do 25 Kč) Máte-li knihy, které byste chtěli nabídnout jiným, napište.

Interní publikace z archivu KPUFO - pouze pro členy a vlastní potřebu
Patrovský, V.: Bioterapie.
Magnetoterapie. Základy léčitelství a psychotroniky
z hlediska působení magnetického pole. Interní materiál
KPUFO, pouze pro členy. (30
Kč)

Patrovský, V.: Vliv energií na organismy a vodu. Vliv mg. pole, vliv
elektrostatického pole, metody
zkoušení aktivované vody, biofyzikální jevy, geopatogenní zóny, elektromagnetický smog, aj. Pouze pro
členy KPUFO! (30 Kč)

Belko, D.: Prútkarstvo - história a súčasnosť. Studie
(slov.) Pouze pro členy KPUFO! (30 Kč)

Belko, D.: Otázka percepcie
priestoru a času u senzibilov.
Studie (slov.) Pouze pro členy
KPUFO! (30 Kč)

