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KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

Přečtěte si

Z naší činnosti
Vážení přátelé, kolegové, badatelé,
přinášíme vám souhrn informací z naší činnosti.
Proběhlé akce
1.12.2007 se uskutečnilo další setkání badatelů v Praze. Byly předneseny referáty „Cesty psychotronice“ (O. Válek), „Poltergeist – východiska a cesty k řešení“ (L. Šafařík), a
informaci o své poslední expedici do
Indie a Srí Lanky podal Ivan Mackerle. Vše doplněno prezentacemi a
množstvím fotografií.
Přímo z tiskárny dorazil Přehled
psychotroniky, který dostanou odběratelé ZAZ i Cest psychotroniky
s pátým letošním číslem.
Z přednesených
vystoupení
uplynulých seminářů plánujeme
vydat malý sborník.
Také v příštím roce plánujeme
pokračovat v těchto pracovních
setkáních 3-4 krát ročně. (březen,
červen, říjen, prosinec 2008)
Příznivec záhadologie hodlá uspořádat v Praze výstavu o záhadách.
Jednání je zatím předběžné, představa je: Výstava i s doprovodnými akcemi (přednášky), která proběhne v
jednom z pražských obchodních center. Pořadatel ujišťuje, že mu jde o co
nejserióznější prezentaci záhadologie.
Co Vy na to? Jednání povede V. Šiška.
Mezinárodní styky a expedice
Na jaře 2007 se pohybovala po Peru skupinka našich přátel, zúčastnila
se i rituálu u skalní brány 21.3.2007.

V rámci své dovolené se pátralo po
záhadách Kypru. Další výpravu za
záhadami Peru (Nazca, Cuzco aj.)
podnikl náš kolega Václav Cihla. Z
expedice po Indii a Srí Lance, kde
se pátralo po údolí tajemných světel a po kmeni přírodních lidí, se
listopadu vrátil Ivan Mackerle. Výsledky činnosti tohoto badatele jsou
natolik zajímavé a přínosné i pro
zahraniční badatele, že by bylo
dobré pomoci mu s prezentací jeho
činnosti v zahraničí. Pomozte také s
překlady jeho statí. Děkujeme kolegům, kteří zprovozňují jeho web.
Články o expedicích našich členů
jsou jednak na stránkách KPUFO—
EXPEDICE, ale i na stránkách Východoevropské asociace badatelů anomálních jevů (VEAS).
Patříme také do světové sítě
organizací, která informuje o
dění pravidelnými přehledy,
které uvádíme v Přehledu týdne každou neděli na KPUFO.CZ/
PORTAL. Díky ní máme možnost
informovat o našem bádání kolem
1 tisíce e-mailových adres po celém
světě.
Kdo
může,
pomozte
s překladem některých statí Ivana
Mackerleho do angličtiny, zejména
o jeho průzkumu pražského Golema, aj.
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Nový časopis
Dne 15. 11. 2007 se na novinových stáncích objevilo první číslo
nového záhadologického časopisu
ENIGMA vydávaného nakladatelství
RF Hobby (další tituly např. 21.
století, Epocha), V srpnu letošního
roku se redaktorka nově vznikající

ce!

redakce Jana Trnobranská obrátila na KPUFO s
žádostí o pomoc s informacemi o některých českých záhadách. Vladimír Šiška ji informoval o
Zvíkově, Jitka Lenková poskytla obsáhlé materiály ze svého archivu o Panenském Týnci a hradě
Houska. K další spolupráci mezi KPUFO a časopisem Enigma již nedošlo. Jak byly poskytnuté materiály využity a citovány zdroje se ukáže právě
až v prvním čísle Enigmy, takže se k této problematice ještě vrátíme a uvítáme i Vaše postřehy k
této věci.

Z DALŠÍ ČINNOSTI
Stránky Ludvíka Součka
Plánujeme vytvořit specializované stránky věnované tvorbě tohoto spisovatele. Prosíme, pokud máte staré výstřižky, týkající se Ludvíka
Součka, napište. V Jihočeské pravdě vyšlo více
jeho článků, např. Létající talíře aneb kroky v
předsíni (JP 44/1969). Pokud byste je mohli poskytnout, nebo bydlíte v Českých Budějovicích a
mohli byste je získat v místní knihovně, napište,
vše uhradíme, poštovné, kopírné, atd.
Slyšel
někdo
o
Součkových
článcích
(povídkách?) Žižka ante portas, Vrahové Nikoly
Šuhaje loupežníka, Rozsévači slávy nebo Sapiens
nihil affirmat, qoud non probat? Víme, že byly
napsány a je možné, že vyšly v nějakém časopise nebo novinách v druhé polovině sedmdesátých let (dřív asi ne a v Součkově pozůstalosti
nebyly). Pokud byste mohli podat jakoukoli informaci, pomozte, pište na kpufo@atlas.cz.
Pro Vaši informaci : Příští rok má knižně vyjít
životopis Ludvíka Součka. K tomu televize
(nevíme která) připravuje další pořad o jeho
"záhadném úmrtí". Zpovídali ohledně toho paní
Součkovou, a bude zajímavé, co z toho televizní
tvůrci udělají. Velmi si přáli prý slyšet, že byl
snad zavražděný…
KPUFO Příbram : V Sedlčanských listech vyšel článek „Rytíř“ Jiří Tomis je přesvědčen, že
podzemí u Skrýšova vydá svědectví ze 2. sv. války“. Jiří Tomis je předsedou a zakladatelem sdružení „Blaničtí rytíři“. Na kmeni stromů a kamenech nachází šifry o úkrytech materiálů z doby
okupace (celé Sedlčansko bylo za protektorátu
vystěhováno a sloužilo jako vojenské cvičiště).
Zřejmě se využilo starých štol a chodeb z tvrze
k úkrytu něčeho, kvůli čemuž byla tato oblast od
poloviny března do 7. května 1945 úplně uzavřena. Kameny, které pan Tomis nachází, jsou údajně značky pro vstupy do podzemí. Pan Tomis připravuje o svém pátrání knihu, která má brzy vyjít. Ve Skrýšově již působí skupina dělníků a pan
Tomis v karavanu už rok.
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Stránky Věnceslava Patrovského
V roce 1996 vydal Ing. Věnceslav Patrovský
publikaci „Chemická dobrodružství“, vl. nákladem
a tuto knihu neposkytl v povinném výtisku
knihovnám. Bylo jí jen 50 ks a není tedy
k sehnání. Prosíme, pokud ji někdo vlastní, napište nám.
Přistoupili jsme k pracím na vydání nalezeného
rukopisu knihy V. Patrovského „Záhady, problémy
zajímavosti.“ V některých částech však počítačový sken není schopen text přečíst a je nutné text
přepsat ručně. Kdo by byl schopen překontrolovat
a občas text přepsat – šlo by max. o 10-20 stránek textu?
KPUFO Ostrava: Chtěl bych v Ostravě nebo
Brně uskutečnit nějaké pokusy s Kirilianovou fotografií. Pokud má někdo zájem se jich zúčastnit,
ať se ozve na info@darius.cz (Darius Nosreti)
KPUFO Rychnov nad Kn.: Obdrželi jsme letecké foto, kde je v trávě patrné tmavé, velmi
přesné mezikruží dost velkého rozměru. Místo se
nachází u Hraštic (u Skuhrova n. Bělou).
KPUFO České Budějovice : Navštivte Esoterický obchůdek v Českých Budějovicích, Jeronýmova 3, který provozují naši přátelé.
SBP : obdrželo 2 fotografie dívky s žádostí o
pátrání. Pokud se chcete zapojit, napište.
Podzemní chodby : Víte o chodbách u Sovenic vybudovaných Italy, má jít o chodby ve Valečově, o Chotuci u obce Křinec atd.? Napište nám !

UHRAĎTE VČAS
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Členové KPUFO mají v rámci členského příspěvku Informační bulletin a bulletiny dalších sekcí, např. Megalit.
Čl. př.
KPUFO
Řádný min.
120 Kč
Řádný min.
120 Kč
Řádný min.
120 Kč
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120 Kč
Bez řádného
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členství
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Interní publikace z archivu KPUFO - pro potřebu členů a vlastní potřebu
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. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (30 Kč)

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

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).

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

Z archivu : CD s klubovými nahrávkami DVD

DVD

STV - z ruské TV

Záhady storočia USO - zkušenosti
sovětských a
ruských námořníků

DVD

ČTV

Strážce duší (15, 6-9)

česky

TV seriál

2 DVD - 100
Kč + pošt.

DVD

ČTV

Lars von trier:
Království

česky

TV seriál

1 DVD - 50
Kč

DVD

UFODOC

materiály, filmy,
foto UFO, knihy o
UFO v ruštině

UFO DOC - J.
Sočka

nutná podpora ruštiny v PC, DVD
oboustranné

50 Kč +
pošt.

DVD

Niezalezna Grupa
Badawcza, Poznan

Agroglify Polske
1998 - 2006

Web stránky v
html

Přehled polských agrosymbolů

50 Kč +
pošt

slovensky,
(pův. rusky)

polohraný dokument, rozhovory

50 Kč +
pošt.

Z archivu : CD s klubovými audio nahrávkami
Přednáška

O mozku a psychotronice

ČsAAA

E. von Daniken

Nový Robert:

Voráček, P.

mp3 - 4*45 min.
přednáška, Praha,
1992
Přednáška, Plzeň
1996/3

mp3 - 1:33 h.
mp3 - 2 x 1:33
h.

Konference o menhirech, 1996

mp3 1:34 h.

Přednáška o nadsvětelné rychlosti

mp3 - 47 min,
33 min.
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Vše se vejde na
jedno CD : 30
Kč + pošt.

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.

Soukromá inzerce : Prodám fotokopii knihy (pište na adresu redakce)
Kol. aut.
Irša, R.

Fenomén doktora
Kašpirovského
Slovo o Slovanoch, ich
démonoch a bohoch

slovensky

Bratislava

1990

110 s.

slovensky

Bratislava

2006

200 s.

60 Kč +
pošt.
80 Kč +
pošt.

Soukromá inzerce : Prodám publikace (pište na adresu redakce)
Sborník :
Ročenka

O mezních otázkách astronomie
Technického magazínu

1994

Vlašim

30 Kč

s materiálem: Pacner, K.:
Byli sme navštíveni?

2/1988

30 Kč

Štýbr, J.:

Aura a drahé kameny

FS

Plzeň

1997

55 s.

50 Kč

Kol. aut.

Anomal 0/1990

Anomal

Praha

1990

64 s.

20 Kč

Z archivu KPUFO (pište na adresu redakce)
Krausová, M.

Tajemno současného Islandu

česky

Magisterská
práce UK
Praha, 2002

2002

80 s.

50 Kč +
pošt.

Špůrek, Milan:

Astrodiagnostika
vzniku sesuvných
kalamit

česky

Disertační
práce UK
Praha, 1970

1970

90 s.

100 Kč +
pošt.

Krásné vánoce
a mnoho osobních
i pracovních úspěchů
do roku 2008 Vám přeje
Klub psychotroniky a
UFO, o.s.
Borská 19 (hotel Victoria),CZ 320 22 Plzeň
E-mail: kpufo@kpufo.cz
http://www.kpufo.eu * http://www.kpufo.cz * http://
www.ufo.sk * http://www.kpufo.cz/portal * http://
www.psychotronika.cz

