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Javůrek, F.: Příručka badatele III. fotografa - aneb Malá 
učebnice fotografování pro záhadology. Historicky první 
fotografická příručka pro záhadology - fotografy, která si klade za 
cíl seznámit se základy fotografie a vysvětlit mnohé záludnosti a 
jevy, které jsou mnohdy z neznalosti fyzikálních a optických 
zákonitostí a fotografování obecně považovány za záhady. Příručka 
má pomoci k technickému zvládnutí fotografie tak, aby bylo možno 
fotografovat záhady. Vydavatelství Včelka, členové KPUFO 40 Kč, 
nečlenové 45 Kč)    

 
UFO nejlepší důkazy. Podivná setkání (1) Vydavatel tohoto DVD charakterizuje svůj 
film takto: "Představujeme vám nejočekávanější a nejžádanější dokumentární 
trilogii o fenoménu zvaném UFO. Tento snímek pochází z produkce světoznámého 
investigativního novináře George Knappa a je to jedna z nejpodrobnějších studií 
tohoto záhadného fenoménu, která kdy byla představena široké veřejnosti. 
Dokument zahrnuje autentické záběry a fotografie spolu se sbírkou rozhovorů s 
vědci, očitými svědky a především s nejznámějšími a nejuznávanějšími odborníky z 
celého světa." (česky, anglicky, 53 min.) 
I když se takové anotace snaží představit každé dílo co možná nejzajímavěji, v 
tomto případě není ani trochu nadsazená. Film jsem viděla a podílela jsem se na 
úpravách komentáře. Český divák má konečně možnost vidět takové legendy 
ufologie, jako je Linda Howe. Bud Hopkins anebo John Mack. Jeho shlédnutí mohu 
vřele doporučit, určitě nepůjde o ztracený čas. Jitka Lenková, komunikační manažer 
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Vážení přátelé, kolegové, vítáme Vás v novém roce, přejeme úspěch a štěstí. 
Nové podmínky ve společnosti si budou vyžadovat i úpravy v našem fungování. 

Obtížné finanční poměry mohou způsobit odliv některých členů.  
Domníváme se, že bude proto nutné soustředit se na vytváření malých kroužků v 

městech a obcích, přispívat k seznámení členů a dalších zájemců. Jízdné bude opět 
dražší a tak je nutné soustředit činnost do regionů. Centrum bude vždy podporou a 
zázemím pro takové kroužky a činnost.  

Dále bude nutné vyzvat Vás všechny k pomoci při informování veřejnosti o našem 
klubu – vyhledávejte kontakty na místní tiskoviny, regionální rozhlasové stanice, 
atd., pokud tam pracují Vaši známí, konzultujte s nimi možnost informování o 
KPUFO.   

Využijte činnost různých čajoven, esoterických center, knihoven a kulturních 
domů apod., pořádejte tam pravidelná či nepravidelná setkání zájemců o záhady. 
Napište nám o těchto zařízeních ! Tj. adresu, co se tam děje, zda je tam možné se 
scházet, a také, zda tam můžeme zaslat na ukázku naše tiskoviny (ZaZ, Cesty 
psychotroniky).  

Taková spolupráce by musela být i po ně výhodná – reklama, naši členové jim 
přivedou nové návštěvníky apod. Nejsme prosebníci ani outsideři.     

Při úvahách nad stavem racionálního proudu v badatelském hnutí docházíme k 
závěru, že k vymezení se vůči jiným proudům a názorům není potřeba žádných 
oficiálních kroků, ale spíše vymezení názorové. Vychází řada knih, často s 
pochybnou kvalitou a jejich cena je značná, ne každý může tyto knihy sledovat. 
Chybí tedy přehled o těchto knihách, autorech, chybí jejich hodnocení pro ostatní. 
Je tedy nutné se vymezit především tím, že budeme znát názory druhých a hodnotit 
je. Pište o přečtených knihách, nebojte se hodnotit přečtené články a materiály.    

Do výročí založení KPUFO dne 14.5.2008 můžete zasílat své návrhy na udělení 
čestného členství KPUFO. Po této uzávěrce budete mít možnost se k návrhům 
vyjádřit a ke jmenování dojde na Sněmu regionálních zástupců KPUFO dne 
6.9.2008.   

 
Firma MIDO Film Brno spol. s r.o, připravila českou verzi 
dokumentu o UFO (viz inzerce). Za pomoc při tvorbě DVD 
(korektury českého textu paní Lenkovou) dostaneme několik 
DVD. 
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KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s. 

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. 

 



SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE 
Další setkání badatelů se uskuteční v Praze 22.3.2008. Máte-li zájem se zúčastnit, 

přednést své úvahy, hypotézy, napište. Žádáme Vás, pomozte 
s doplněním informací k osobnostem české psychotroniky : Karel 
Drbal, Robert Pavlita, Oldřich Hradil, a další.  

Dostali jsme nabídku společně s odborníky a georadary hledat 
podzemní chodby na Starém hradu, uvažuje se o další lokalitě u 
Ostrova n.Ohří. Je to příležitost pro proutkaře ověřit si své 
schopnosti a výsledky porovnat se zjištěním přístrojů.   

 
KPUFO Megalit 

Původně  koncipovaná výstava o Kounovských kam. řadách se zúžila na 
skromnou výstavku, která by měla pouze dočasně fungovat jako předvoj stálé 
expozice - deset panelů (klipových rámů) formátu A2, které v Kounově, 
v prostorách budoucí expozice v hostinci U Tří lip, budou viset od konce dubna. 
Vzhledem k tomu, že cca čtyři panely se nebudou týkat řad, ale obce, je prostor pro 
prezentaci řad velmi skromný, tudíž nebude potíž jej naplnit. Jeden panel bude 
věnován dosavadním aktivitám a plánům KPUFO.  

Ve dnech od 17.1.2008 do 17.2.2008 proběhla v městském muzeu v Kralupech 
nad Vltavou výstava s názvem Otazníky z kamene aneb pravěká astronomie v 
Čechách. Výstava byla rozdělena do tří částí - menhiry, kamenné 
řady v ČR a třetí archeoastronomické svatyně apod. Autoři výstavy:  
členové KPUFO - Karel Dudek a Miroslava Pritulová z KPUFO Kladno 
ji vytvořili na velmi vysoké úrovni a vložili do ní mnoho prostředků. 
Určitě by si zasloužila uvedení i jinde. Pokud máte kontakty na 
místní muzea, kulturní domy a nebo jiná zařízení, kde by výstavu 
mohlo shlédnout více lidí, napište!  

KPUFO Havl. Brod 
Setkání příznivců záhad, psychotroniky, alternativní medicíny aj. Chotěboř 2008 

se uskuteční 30.5. - 1.6. 2008 v rekreačním středisku Geofond v Chotěboři. Na 
setkání vystoupí : Jan Pavlík -  Tajemství posvátné hory Kailás + dokument 
Putování k hoře Kailás * Ivan Mackerle - Cesty za záhadami – Cesta do Indie a na 
Srí-Lanku + dokument * Martin Koutný - Hledá se tušení světla – pocta Ludvíku 
Součkovi u příležitosti 30. výročí úmrtí * Martin Křížek - Hranice času – čili „Kde 
končí čas“ * Kamil Pokorný - Badatelská společnost Agartha * Miroslav Karlík - 
Záhady na Slovensku * Jiří Kult - Od UFO k parapsychologii (Parapsychologie a její 
postavení v dnešním světě) * Otomar Dvořák - Utajené dějiny Čech * Vladimír Šiška 
- Keltové * František Libica - Duchovní a elemenární bytosti pohledem léčitele.  

Cena za ubytování, plnou penzi a pronájem společenských prostor  :   750,-Kč, 
stravování: v místě. V ceně je započtena káva, čaj a opékání buřtů. Jinak je možné 
zakoupit si v místním zařízení točené pivo, alko i nealko nápoje. Pokud někdo nemá 
zájem o stravování, musí tuto skutečnost včas nahlásit a bude mu odečtena 
příslušná částka z ceny.  

Informace: Milan Knob, tel. 608 533 398, přihlášky: Milan Knob, Tyršova 1323, 
583 01 Chotěboř, E-mail: Milan.Knob@seznam.cz, účastnický poplatek zasílejte M. 
Knobovi složenkou na výše uvedenou adresu do 26. května 2008! Těšíme se na 
setkání s vámi.   

 

KPUFO Bruntál 
Hledáme bližší informace o místě v Železné zvané "Kraken" a kamenné terasy do 

tvaru srdce u Karlova p. Pradědem (http://www.kpufo.cz/wbr/patr.htm) a jakéhosi 
bunkru, který se nachází v jakémsi zatopeném lomu v Bruntále. Zajímají nás 
samozřejmě všechny souvislosti a případné anomální jevy.  

 
KPUFO Kladno 

Obrátila se na nás paní Nela z Kladna, která letos otevírá výtvarný ateliér, ve 
kterém by uvítala další aktivity - setkání badatelů paranormálních jevů, klubů 
psychotroniky, ezoteriky a podobných spolků. Podobné možnosti vyhledávejme i 
v jiných městech!   

 
Ze života spolků 

FFC uspořádal svou valnou hromadu opět v Otvovicích 9.2.2008. Kromě 
organizačních věcí, plánů na tento rok (badatelská činnost kolem hradu Zvíkov, 
uspořádání Sfingy na Housce 24.5.2008, prohlídku Křepenic - tvrz Krčína) se 
uskutečnilo vyprávění I. Mackerleho o poslední expedici v Indii. 

Projekt Záře má svou valnou hromadu 1.3.2008. 
ČePeS pořádá svou valnou hromadu 8.3.2008. Její poslední zpravodaj 

Psychoenergetika obsahuje mj. články o případech poltergeistu.  
 

Komunikační manažerka 
KPUFO mi prokázalo tu čest, že mě jmenovalo svou tiskovou mluvčí, což jsme 

nyní po dohodě změnili na výstižnější   "komunikační manažerku" ve vztahu 
KPUFO/média. Pro členy KPUFO to znamená, že pokud by chtěli nějakým způsobem 
zviditelnit svoji práci jakoukoliv formou, ať je to článek, fotografie, nějaká akce, 
vydání knihy, její křest či cokoliv jiného, mohu jim být v této věci díky svým po léta 
sbíraným kontaktům nápomocna -  stačí se ozvat na mail lenkova@volny.cz a nebo 
tel. 604 684 834. 

Je škoda, když se podaří taková akce jako výstava "Otazníky z kamene" a 
veřejnost se o ní dozví méně, než by mohla. Podobně např. o otevření ateliéru paní 
Nely v Kladně by bylo užitečné informovat okolní sdělovací prostředky. Základní 
osnova pro takovou informaci je jednoduchá: co-kdy-kde-proč-kontaktní osoba. 
(Jitka Lenková) 

 
Připomínáme, nezapomeňte uhradit čl. příspěvek KPUFO a předplatné 

našich tiskovin: 

Čl. př. KPUFO Časopis ZAZ Časopis CP Celkem 

Řádný min. 120 Kč 190 Kč 90 Kč 400 Kč 

Řádný min. 120 Kč 190 Kč X 310 Kč 

Řádný min. 120 Kč X 90 Kč 210 Kč 

Řádný min. 120 Kč X X 120 Kč 

Bez řádného členství 200 Kč 120 Kč 320 Kč 

Bez řádného členství 200 Kč X 200 Kč 

Bez řádného členství X 120 Kč 120 Kč 

 

 


