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KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

Přečtěte si

Z naší činnosti
Vážení přátelé, kolegové, badatelé,
všichni víte, že jsme se vždy snažili
o maximální otevřenost a KPUFO
jsme vždy budovali především jako
informační prostor, spolek, ve kterém jde především o vzájemnou
sounáležitost, společnou atmosféru,
ale i kritičnost vůči všem otázkám.
Šlo nám vždy o to, aby z činnosti
vycházely konkrétní výsledky badatelské práce. Ne vždy musí být každá otázka vyřešena ihned, ne vždy
se ukáže, že stojíme před světovou
záhadou, a víme, že mnohdy i negativní výsledek v pátrání je úspěch.
Jsme si vědomi toho, že spolek,
který zde vznikl a funguje již přes 16
let, je specifický jak v obsahu své
činnosti a fungování, ve svém složení, v rozmístění členů po celé ČR a
v dalších otázkách. Tyto zvláštnosti
si vyžadují i určité zvláštnosti
v řízení.
Dosavadní způsoby komunikace se
osvědčily a spolupráce mezi námi by
měla pomoci v řešení různých otázek
a při zprostředkování informací badatelům. Jednou za 1-2 týdny odchází z plzeňského centra souhrn
určitých informací o akcích, otázkách, korespondenci atd. elektronickou poštou. Některé otázky se vyřešily za pomocí členů KPUFO ihned,
trvalé problémy jsou pak vtěleny do
tištěného Informačního bulletinu,
který dostávají všichni členové
s časopisy ZAZ a CP, tedy i ti, kteří
nemají přístup k internetu.
Když jsme KPUFO zakládali, měli
jsme vizi, kterou jsme se snažili naplnit. Naše požadavky se mohly zdát
nereálné a velikášské, ale přesto se
v mnohém splnily.

Chápeme to, že každý z nás má
své povinnosti, problémy rodinné i
pracovní a na zájmy zbývá jen málo času. Proto vše co činíme, musí
být řešeno cestou nejmenšího odporu.
Oslovili jsme proto řadu nejaktivnějších badatelů, odborníků, aby
vytvořili širší kolektivní vedení KPUFO.
Alfa i omega v našem snažení byl
vždy ovšem požadavek, aby nic
neohrozilo chod organizace, nezklamána důvěra mohla lidí, i pověst na
veřejnosti. KPUFO bylo mnohokrát
vystaveno útokům a snahám o poškození a tak má i své prostředky,
jak se bránit.
Toto širší vedení působí již od
1.11.2006 a způsob jeho činnosti
se osvědčil. Nyní je potřeba, aby
došlo k jeho faktickému ustavení a
zakotvení jeho role do dokumentů
KPUFO. Svoláváme tedy tyto členy,
kteří jsou ze všech oblastí ČR a žádáme Vás, abyste je vybavili mandátem, jako své regionální zástupce. Vyslovte se, zda s navrhovanou
osobou souhlasíte, či nikoliv.
Jaroslav Helšus (KPUFO Louny)
badatel v oblasti megalitických památek, autor knihy a mnoha statí
Martin Hubner (KPUFO Rokycany) badatel v oblasti přírodních
anomálií)
František Javůrek (KPUFO Brno)badatel v oblasti sekce záhadných fotografií, tvůrce web stránek
Záhady ve fotografii a KPUFO Brno
Milan Knob (KPUFO Havlíčkův
Brod), tvůrce web stránek Záhady
Chotěboř, organizátor mnoha setkání batatelů
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Jaroslav Boháč (KPUFO Ústí n.L.) badatel
v oblasti psychotroniky
Petr Fiala (KPUFO Děčín), sekce záhadné fotografie
MVDr. Pavel Kroupa (KPUFO Domažlice), badatel v oblasti agrosymbolů, megalitických památek, autor článků
Ing. Oldřich Válek (KPUFO Beroun) autor teoretických prací a knih v oblasti psychotroniky,
zakladatel Sdružení badatelů v psychotronice)
Věra Drobečková (KPUFO Plzeň) badatelka
v oblasti psychotroniky, alternativní medicíny,
hospodář KPUFO
Václav Cihla (KPUFO Karlovy Vary) badatel
v oblasti archeoastronautiky, historie, cestovatel,
tvůrce stránek věnovaných kolejím na Maltě
Radek Slavík (KPUFO Jihlava) tvůrce web
stránek KPUFO Poltergeist a KPUFO Jihlava
Marek Jehlička (KPUFO Praha) badatel
v oblasti kryptozoologie, cestovatel, novinář, tiskový mluvčí KPUFO)
JUDr. Jitka Lenková (KPUFO Praha-západ),
badatelka v oblasti historie, autorka mnoha knih
a článků, Badatelské centrum Statenice
Michal Štěpnička (KPUFO Plzeň) badatel
v oblasti historie, umění, religionistiky atd., cenná pomoc v ediční sekci
Ing. Pavel Kalina (KPUFO Plzeň), fyzik, předseda KPUFO od roku 1992
bc., dr. L. Šafařík (KPUFO Plzeň) badatel
v oblasti psychotroniky, autor statí, tajemník od
r. 1991, organizační a koncepční otázky KPUFO
Mgr. Barbora Topinková (KPUFO Praha), badatelka v oblasti geologie
Vladimír Šiška (KPUFO Praha) badatel
v oblasti UFO, keltské historie, vedoucí projektu
Záře
Ing. Pavel Veselý (KPUFO Klatovy), elektronický provoz součástí KPUFO
Ing. Mgr. Dana Slámská (KPUFO Liberec),
badatelka v oblasti astrologie, magie, esoteriky
Bc. Petr Taptič (KPUFO Teplice), badatel v
oblasti psychotroniky, vede zahraniční korespondenci KPUFO
Ing. Jan Kolář (KPUFO Chomutov), zahraniční
korespondence, překlady pro KPUFO
Jaroslav Sedlář (KPUFO Brno), odborník na
elektrotechniku a radiokomunikaci, UFO centrum
Brno
Bc. Šárka Sedláková (KPUFO Brno), sekce
magie, autorka článků a web stránek Cyber Templi
Kateřina Kolečková (KPUFO Plzeň) badatelka
v oblasti magie
Tomáš Petráň (KPUFO Kutná Hora) badatel
v oblasti megalitických památek, záhadných fotografií aj. otázek
Michal A. Novotný (KPUFO Plzeň) badatel
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v oblasti UFO
Erika Bábková (KPUFO Prostějov), otázky alternativní medicíny, esoteriky, filozofie
Mgr. Martin Bradáček (KPUFO Praha – východ), badatel v oblasti podzemních prostorů,
člen Společnosti přátel zatuchlého vzduchu
Roman Hora (KPUFO Plzeň-jih) badatel
v oblasti podzemních prostorů
Libor Čermák (KPUFO Praha) badatel v oblasti
ley-lines, aj. otázek, tvůrce web stránek
Martin Toth (KPUFO Tábor), organizační záležitosti, badatel v oblasti historie a archeologie,
koordinátor k založení KPUFO Slovensko
Jan Vlasák (KPUFO Praha), zakladatel psychotroniky
Mgr. Jan Pavlík (KPUFO Olomouc), pořadatel
mnoha setkání badatelů
Bc. Tomáš Stěhule (KPUFO Příbram), elektronický provoz součástí KPUFO
Tomáš Soukup (KPUFO Plzeň), tvůrce filmů,
programů
Doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc., (KPUFO
Pardubice), tvůrce stránek Mysterydogs, autor
knihy o SHC, a mnoha článků
Milan Kučera (KPUFO Olomouc), tvůrce stránek historických záhad Jesen.cz, účastník mnoha
expedic a hledání pokladů

UHRAĎTE
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Členové KPUFO mají v rámci členského
příspěvku Informační bulletin a bulletiny dalších sekcí, např. Megalit.
Čl. př.
KPUFO
120 Kč
120 Kč
120 Kč
Bez členství

Časopis
ZAZ
190 Kč
190 Kč
X
200 Kč

Časopis
CP
90 Kč
X
90 Kč
120 Kč

Celkem
400
310
210
320

Kč
Kč
Kč
Kč

VYUŽÍVEJTE MOŽNOSTI,
KTERÉ VÁM KPUFO NABÍZÍ !
Pro trvalou možnost práce s archivem
KPUFO je možné si stav jeho naplňování
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.
KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

Poškození KPUFO
12. května 2007 vyšel v magazínu Práva článek
„Čeští lovci mimozemšťanů“ od redaktora L. Kyši, o kterém nyní vyšlo najevo, že je členem
klubu Sisyfos. Způsob, jakým bylo s námi jednáno (nebyl nám zaslán výsledný výtvor, jak
bylo přislíbeno, apod.) a pozdější přiznání redaktora, že vše dělal pro pobavení čtenářů, vyvolal naši stížnost šéfredaktorovi a etické komisi
syndikátu novinářů.
Do článku se tak dostala i nepravdivá informace o tom, že jsme „dostali grant na záchranu
megalitů“, namísto toho, že jsme o něj pouze
žádali. Zaslali jsme tedy žádost o tiskovou opravu.

SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE
Třetí pracovní seminář SBP se uskutečnil
23.6.2007, na téma „Praktické aplikace psychotroniky“.
Nová kniha Oldřicha Válka, „Psychotronika,
nová teoretická koncepce (2), vyšla v nakl.
BEN. (Věšínova 5, Praha 10)

Tato věta prý vyvolala pochybnosti u některých
bývalých a údajně i současných členů KPUFO. Pokud máte podobné zprávy, oznamte nám to! Také
pokud se tento redaktor na Vás obrátil nebo obrátí, mějte se na pozoru! Totéž, co nám, provedl léčitelům z časopisu Meduňka (viz č. 8/2007). Byl
proto zveřejněn otevřený dopis šéfredaktorovi Práva na našich webových stránkách, a na stránkách
našich členů a příznivců, kterým děkujeme. Celou
korespondenci uvádíme na našich vnitřních stránkách.
Případ přinesl řadu poučení, na která musí reagovat celé KPUFO. Zejména jde o větší informovanost členů, i o řešení našeho vztahu ke sdělovacím
prostředkům.
Březina K.: Přehled hradních a zámeckých
strašidel (Litera, Brno 2007) - největší encyklopedie hradních a zámeckých strašidel Čech,
Moravy a Slezska, včetně článků a dalších údajů.
Brož. 148 x 210 mm, 448 stran + 12 stran obrazová příloha, cena 289 Kč. Objednáte-li si jí přes
nás, vyjednali jsme pro Vás 10 % slevu.

Z badatelské činnosti
21.05.2007: Březová nad Svitavou (2007)
Ve dnech 18. - 20.5. 2007 se sešli přátelé a zájemci o záhady, tentokrát v Březové nad Svitavou.
Zúčastnili se badatelé z KPUFO, Záře a další. Setkání navštívil i M. Karlík z KPUFO.SK. Několik obrázků
z této akce najdete na stránkách www. zahadychotebor. estranky.cz.
11.06.2007: Podorlické setkání (2007)
Od pátku 8. do neděle 10. června 2007 se v České Skalici konalo Podorlické setkání badatelů, zájemců o tajemno a anomální jevy, které pořádal
klub Záblesk. Zúčastnili se ho badatelé z KPUFO,
Záře, FFC, Záblesku a další. Program byl nabitý
přednáškami, prezentacemi, nechyběla také porada
k dalšímu směřování spolupráce. Součástí programu byla i noční návštěva zámku v Náchodě se zajímavým vyprávěním kastelána o záhadách tohoto
místa.
KPUFO Plzeň – město Plzeň, kde sídlí centrum
dnes největší badatelská organizace, by si zasloužila seznámit s naší činností. Proběhnou proto po 3 –
4 sobotní odpoledne v září – říjnu 2007 prezentace
a debaty o činnosti KPUFO v hotelu Victoria. Zveme
především naše členy, kteří mají vstup zdarma.
Zájezd do Irska za megality — je nutná důkladná příprava a proto nepřichází v úvahu dříve
jak na podzim nebo na jaře 2008. Rozhodně nepůjde o běžný výlet, ale o pracovní expedici, včetně
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jednání s místními spolky, se kterými musíme teprve navázat dobré kontakty. Také nezahájíme akci
bez toho, aniž by se účastníci předem alespoň trochu neznali. Chceme tím předejít různým třenicím a
zesouladit zájmy všech účastníků ještě před konáním akce, než se na místě dohadovat o dalším postupu. Podle prvních kalkulací by cena pro jednoho
účastníka byla asi 23.000 Kč, což je hodně a tak
budeme jednat o snížení.
Expedice — skupina našich kolegů se vypravila
na cestu do Peru, kde se 21.3.2007 účasstnila šamanského rituálu u skalní brány. (viz foto na stránkách Expedice). Další skupina přátel KPUFO se vypravila do kambodžského chrámu Angor. Těšíme se
na poznatky a fotografie!
Historické UFO — Vy, co umíte rusky, pomozte
s překlady materiálů o historických UFO ve středověku. Nejde o dlouhé texty, ale spíše jednoduché
heslovité údaje o historických případech.
Sháním knihy č. I. a II. s názvem Úplný systém okultních nauk od Prof. Dr. Cyrona Damona.
Pro české vydání zpracoval a zredigoval nakladatel
Kodym, nákladem nakladatele vytiskla Studentská
knihtiskárna. Jedná se o knihy ve formátu A4, brožované. Mám díly III. až VI. a první dva už roky
sháním, zatím neúspěšně. Děkuji. Jiří Pavlinec. Pokud můžete nabídnout, napište na adresu KPUFO.
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Informační bulletin KPUFO - interní materiál Klubu psychotroniky a UFO,
o.s. 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.) lsafarik@volny.cz Internet: http://
www.kpufo.cz * kpufo@kpufo.cz. Bankovní spojení: Klub psychotroniky a
UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 174472622/0300.

Inzerce
Dvořák, O.: Tajemná tvář krajiny mezi Berounkou a Brdy Knihkupectví u radnice, Beroun 2001. Kroužková vazba, 130 s. - 50 Kč+ pošt.
Chudáček, J.: Když na Moravě uctívali bohy Luga a Luzinu Vl. Nákl. Prostějov 2005. Kroužková vazba
125 s. - 50 Kč + pošt
Kol. aut.: Sborník z 6. mezinárodní psychotronické konference. (angl. rus.)
1986. Kroužková vazba — 335 s. - 100 Kč + pošt.

Vl. Nákl. Záhřeb, YU,

Kol. aut.: Sborník z 4. mezinárodní psychotronické konference. (angl., rusky, portugalsky) Sao Paulo
1979. Kroužková vazba, 500 s. - 100 Kč + pošt.
Dilov, Ljuben: Let Ikaru. Sci-fi. Svoboda, Praha 1989, brož. 350 s. – 40 Kč
Strugačtí, A., a B.: Poledne, XXII. Století. Sci-fi. Práce, Praha 1980, brož. 305 s. – 40 Kč
Kol. aut.: Skleněné město. Sci-fi povídky. MF, Praha 1985, brož. 370 s. – 40 Kč
K výše předložené inzerci upozorňujeme, že k dispozici je pouze 1 ks. Kdo napíše dříve, vyhrává. Je také nutno 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.: Příručka badatele II. - Materiály ke studiu psychotroniky. Z obsahu: Rozvoj vlastních schopností, práce s kyvadlem a
virgulí, geopatogenní zóny a jejich detekce,
automatická kresba a aut. písmo, přehled alternativních léčitelských metod, přístup k některým
psychotronickým
fenoménům
(poltergeist, biotaxe, aj.) (50 stran, členové
KPUFO 40 Kč, nečlenové 50 Kč).

Člověk a vesmírné cykly. Souvislosti vesmírných procesů na život na Zemi. Interní materiál
KPUFO, pouze pro členy. (40 Kč)

Kol. aut.: Konference
k problematice psychotroniky
v archeologii.
Sborník materiálů z malého semináře konaného 30.11.2004
v Plzni. (Členové KPUFO 40 Kč,
nečlenové 50 Kč)

Kol. aut.: Příručka badatele IV. - Materiály ke studiu psychotroniky
- proutkařství. Z teoretických a praktických zkušeností proutkařů: Určování
směru pohybu podzemní vody, O poslání proutkaře při zřízení studny, Proutek ukazuje vodu, Hledání vody, Odvěká magie, Proutkaři nejsou šarlatáni.
(členové KPUFO 40 Kč, nečlenové 50 Kč).

