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Přečtěte si

Z naší činnosti
Vážení přátelé, kolegové, badatelé,
v uplynulých týdnech přesáhl
počet členů KPUFO poprvé 700
členů. Vzhledem k tomu je nutno
řízení KPUFO začít organizovat
novým způsobem. K řízení byli
přizváni mnozí badatelé z regionů, kteří mají zkušenosti s řadou
oblastí anomálních jevů.

Sekce Megalit
V rámci dnů francouzské kultury v Plzni pořádaných Aliance
Francais měl přednášku i Serge
Cassen z university v
Nantes. Přednášel o rytinách na megalitech. Jako poslední snímek byla
fotografie
očištěných
kounovských řad, které
ten den navštívil. Byl
okamžitě
kontaktován
členy KPUFO přímo na
přednášce. Mluví anglicky, italsky, španělsky a rusky.
Další den obdržel CD ROM s prezentacemi KPUFO a Albem megalitů v ČR, a do klubového archivu
předal svou knihu "Les marches
du Palais" o výzkumu megalitických památek v Morbihan v Carnacu. Sdělil nám, že lituje, že se
zde na ZČU ani v ČR nikdo z odborných kruhů o megality nezajímá na patřičné úrovni.
Kounovské kamenné řady se
v obci Kounov dočkají stálé expo-

zice. Byli jsme osloveni zpracovateli a rádi pomůžeme. Prosíme, kdo z členů má profesionální zkušenosti s pořádáním
výstav, expozic, apod. ozvěte
se, přepošleme Vám zámysl
zpracovatelů k posouzení. Uvítáme každý nápad a radu.
Na stránkách našich slovenských kolegů KPUFO – SK
(http://www.ufo.sk) si přečtěte
o nálezu megalitů v Holíči. To,
jak se celý nález devastuje je
naprosto šokující. Sekce Megalit navrhuje uspořádat expedici
a ve spolupráci se
slovenskými kolegy
na věc upozornit.

Pravidla práce s archivem
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sekce Megalit
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Seminář
Sdružení badatelů v psychotronice
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Pořad TV Nova o setkání s
K. H. Máchou
byl nechutnou dezinformací
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Závěry setkání badatelů v
Nečtinech
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Nezapomeňte !
• Uhraďte člen- 6

Archiv

ská příspěvek
KPUFO na nový
rok !

Pro trvalou možnost
práce
s archivem KPUFO je možné si
stav naplňování archivu průběžně sledovat na stránkách
KPUFO.CZ – Interní server
KPUFO 2000. Obsahuje CD
ROM, DVD, a soupis knih a publikací, které lze stáhnout
zdarma v elektronické podobě
a nebo v písemné podobě za
cenu kopírování a poštovného.
Pokud nám posíláte pro archiv
naskenované články, díky za
to. Jen prosíme, skenujte je
minimálně na 200 dpi.

• Materiály pro

archiv KPUFO
skenujte min.
na 200 dpi
• Otevírá se mož-

nost pořádání
pravidelných
seminářů v Praze
• Nová expedice

do Peru !

SDRUŽENÍ BADATELŮ
V PSYCHOTRONICE

Expedice!
Kolega Václav Cihla se chystá na výpravu
do Peru. Kdo by měl zájem ho doprovázet,
mohl přispět zkušenostmi nebo radou, ozvěte se.

Otvírá se možnost pořádat
v Praze pravidelné pracovní
semináře
na
úzce zaměřená
ZMĚNA V ÚHRADĚ
témata. První Otevírá se možnost
ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU
z nich
bude
pořádání
9.12.2006
Od příštího roku (2007) dojde po
pravidelných
„Problematika
několika letech ke zvýšení předplatseminářů v Praze!
psychofyziologických
aspektů
ného i členského příspěvku KPUFO. I
psychotroniky“. Další akce se
nadále bude platit, že členové KPUzřejmě uskuteční 13.1.2007.
FO budou zvýhodněni, a to i
Chcete-li
se
zúčastnit,
buďte
s námi v případě časopisu ZAZ. (V závorce jsou uvev kontaktu.
deny dosavadní ceny roku 2006.)
Připravuje se k vydání další kniha
Výše příspěvku ani předplatného se
Oldřicha Válka o psychotronice. Pokud
nemění nijak drasticky. Kromě čabyste chtěli přispět k vydání, a tady
sopisů členové KPUFO dostávají Inmít v knize svou reklamu, napište
formační bulletin a nově vzniklá
nám.
sekce Megalit vydává svůj bulletin.
Jeden z následujících Předpokládáme, že tak budou poseminářů bude věnostupovat i další sekce.
ván i problému pol-

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ!

tergeistu

Vzhledem k tomu, že jsme zahrnováni
různými žádostmi, e-maily, objednávkami,
prosíme – jste-li členy KPUFO, napište to do
předmětu zprávy, např. KPUFO – žádost o
knihy, dotaz, atd., nebo k podpisu: X.Y.,
člen KPUFO č. xxxx. Významně to urychlí
vyřízení Vašeho dotazu. Navíc, lidé se dožadují i vnitřních publikací, aniž by byli členy
KPUFO. Vrcholem byl případ nedávné žádosti, kde dotyčný mezi několika publikacemi žádal i o jednu vnitřní a velmi se rozčiloval, když mu byla po kontrole odmítnuta.
Argumentoval různými kosmickými zákony
a když neuspěl, oznámil, že zásilku neuhradí. Ta již mezitím odešla.

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)

VÝCHODOEVROPSKÁ ASOCIACE
BADATELŮ ANOMÁLNÍCH JEVŮ
K Protokolu záměrů budoucí asociace badatelů se připojili: UFOLATS (Lotyšsko) Nautylus (Polsko), KPUFO (ČR), KPUFO (SK),
RUFORS (RF), BUFONET (Bulharsko), UFO
(Ukrajina).
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Setkání s Karlem
Hynkem Máchou...

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.

… v neděli 20.8.2006 v Praze
mělo
nechutnou
dohru
v podobě naprosto lživé a zmanipulované reportáže S. Motla
„Čekání
na
Máchu“
v pořadu TV Nova „Na
Blíže v časopise
vlastní oči“, 11.10.2006.
ZAZ 5/2006.
V pořadu, který nám byl
původně prezentován naprosto odlišně, neodezněla věta, že jsme to
byli právě my, kteří odhalili již v roce 1999
pravý stav věcí – tj., že jde o výmysl, a tak
je to již od té doby uvedeno na našich stránNavštivte stránky KPUFO věnované tomukách KPUFO Česká Lípa. Pořad tak vyzněl
to
problému (http://www.kpufo.cz/oblasti/
úplně jinak, než jaký je smysl naší činnosti.
a
podílejte
se na průzkumu dalších lokalit,
Zkušenost s p. Motlem to byla první a také
jejichž seznam je zde uveden.
poslední.

Vortex

Pomozte badatelské činnosti
Podzemí
Připravuje se společná výprava KPUFO a
FFC, zaměřená na podzemí v Nových Hradech v jižních Čechách. Můžete-li jakkoli
přispět, napište.
Poltergeist
Z emailu : Pokud se zabýváte záhadami, tak
navštivte bytovku v Hořesedlích (okres Rakovnik). Je to bytovka nad policejní stanicí a
před 20 lety se tam měla oběsit (ze žalu z
nevěry) jedna žena v prádelně. Od té doby
se odtamtud ozývají divné zvuky.
Čechy a Morava z pohledu
archeoastronautiky
Minule jsme Vás vyzvali k hledání zajímavostí z hlediska archeoastronautických hypotéz.
A již chodí první náměty, např.: namalované
postavy podivných „rytířů“, připomínající
kosmonauty (?) na kostele v Klášterci n. Orl.
(okr. Rychnov nad Kněžnou), průchod podivného „vojska 20.7.1571 v Praze, Karlovo náměstí z knihy „Poselkyně starých příběhův
českých“, díl druhý, od Jana Peckovského a
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další. Zvláště však vítáme náměty, které dosud nejsou příliš známé, nové nálezy. Tak
např.: Kalendář pro r. 2006 - Hrady zámky,
tvrze. Citace: "Kamenný románský kostelík
zasvěcený archandělu Michaelovi (!!!) na
vršku nad Vítochovem (u Bystřice nad Pernštejnem): fresky uvnitř kostela pocházejí ze
14. století a na jedné z nich je zobrazena
hvězdná obloha spolu se zeměkoulí. Téměř
přesně tak jak ji o šest století později viděli
astronauti z Měsíce." (Vydaly Obchodní tiskárny, a.s. Kolín, autorka textu Soňa Thomová.) Fotka je, ale jen toho kostelíku nikoliv té hvězdné mapy. Kostel je trochu zvláštní. Vypadá jako kamenná stodola s masivní
hranolovou věží na boku - typická obranná
stavba (pod podlahou nalezeno 54 koster
zřejmě vesničanů vyvražděných v kostele
Švédy). Původní dřevěný kostelík údajně postavil místní pán na popud samotného Metoděje.
Údaje jsou velmi zajímavé a k jejich ověření
zveme i Vás. Kdo z Vás bydlí v blízkosti, navštiv-te toto místo, vyfotografujte, podejte
zprávu. Těšíme se na Vaše další náměty!
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Informační bulletin KPUFO - 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.
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Dokumenty
Setkání členů vedení KPUFO a Záře
v Chotěboři 22. – 24.09.2006
Vyhodnocení předchozích úkolů z porady v
Nečtinech (2003) a v Mělníku (2004 a 2005)
1)
Pokračuje sbližování badatelů různých
spolků hlavně na společných akcích a badatelských projektech. Tento pozitivní vývoj musí pokračovat i ve směru za hranice k ostatním badatelům v sousedních zemích. Ve všech otázkách je
třeba více spolupracovat s odborníky.
2)
V oblasti UFO je nutným předpokladem
pro výzkum v této oblasti zpracování informací a
vytvoření nové databáze. Ta je vytvořena a po
testování bude hledat cestu k rozšíření u zahraničních spolků. Nová databáze spojená s mapou je nutným předpokladem pro pátrání po geologických souvislostech UFO (Nečtiny, 2003). Je
nutné vytvořit adresář odborných konzultantů. Je
na zvážení, zda opětovně vydat novější „Příručku
badatele“ pro oblast UFO. Byla dohodnuta širší
spolupráce v připravovaném portále, věnovaném
záhadným fotografiím.
3)
V oblasti agrosymbolů se dosud nepodařilo rozvinout náležitou diskusi nad jejich problémy
(znaky agrosymbolů), neuskutečnil se ani žádný
seminář na toto téma.
4)

Ostatní

společné

badatelské

otázky

(projekt Zvíkov, Houska, megality, aj.) je nutné
řešit s maximálním přispěním odborné veřejnosti,
a iniciovat studenty, pracovníky vysokých škol ke
spoluúčasti.
5)
Spolupráce mezi spolky probíhá i v rámci
sdělovacích prostředků. Pokud jiný spolek může
lépe zodpovědět zadané otázky, není problém v
předávání kontaktů a výměně údajů s novináři a
mezi spolky.
6)
Veřejné akce jsou důležité pro seznámení
badatelů, navázání kontaktů. Ukazuje se však, že
tyto akce mají již stabilní základnu návštěvníků.
Není také větší prostor pro hlubší řešení problémů.
7)
Spolupráce mezi badateli vede již ke snahám o vytvoření společného svazku českých, slovenských, polských, maďarských, pobaltských a
případně dalších badatelů ze zemí EU. Tyto procesy budou podporovány. Je nutné více pozornosti věnovat překladatelské činnosti k zachycení
nových myšlenek ze zahraničí.
Závěrem bylo konstatováno, že „záhadologie“
má svoje místo v procesu poznávání světa, aniž
by suplovala vědu. Tím, že vyslovuje neobvyklé
myšlenky a hypotézy, a propojuje ne-zvyklé souvislosti, podněcuje ostatní obory k aktivitě a přispívá k rozvoji poznání.

Inzerce
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
Herold Sherman: Mimosmyslové síly a jejich využití (překlad z angličtiny). Pouze
pro členy KPUFO. Cena 30 Kč +
pošt.

Kol. aut.: Záhady hradu Houska.
Mýty a skutečnosti. Sborník statí
od členů KPUFO Česká Lípa
z internetových stránek KPUFO.
(členové KPUFO 15 Kč, nečlenové 25
Kč)

