
  
UFO nejlepší důkazy. 
Podivná setkání (1)  

Odhalte šokující tajemství o 
UFO 

česky, anglicky  53 min.  

UFO nejlepší důkazy. 
Podivná setkání (2)  

Odhalte šokující tajemství o 
UFO 

česky, anglicky  53 min.  

Pearl Harbor 1. Válka v Pacifiku I. česky, anglicky 145 min. 

Pearl Harbor 2. Válka v Pacifiku II. česky, anglicky 130 min. 

Pearl Harbor 2. Válka v Pacifiku III. česky, anglicky 195 min. 
Wings of Glory * The Air 

Force Story 
Počátky voj. Letectva 1. česky, anglicky 120 min.  

Wings of Glory * The Air 
Force Story 

Počátky voj. Letectva 2. česky, anglicky 120 min.  

Wings of Glory * The Air 
Force Story 

Počátky voj. Letectva 3. česky, anglicky 120 min.  

Sissi 1.  1955 česky, slovensky, 
německy 

102 min.  

Sissi 2.  Mladá císařovna 1955 česky, slovensky, 
německy 

102 min.  

Sissi 3.  Osudová léta císařovny 1955 česky, slovensky, 
německy 

109 min.  

Paša  Francie (Hraje: Jean Gabin)  česky, francouzsky  82 min.  

Jaguár  Francie (Hraje: Jean Reno)  česky, francouzsky  96 min.  

Kefalonie 8.9.1943 (1)  Itálie, 2005 česky, italsky 100 min.  

Kefalonie 8.9.1943 (2)  Itálie, 2005 česky, italsky 100 min.  

Ztracen v oblacích Skutečný příběh letce  česky, anglicky 86 min.  

Quigley - Psí život Jako člověk si nezasloužil 
vstoupit do nebe  

česky, anglicky 90 min.  

Kam se poděla sedmá 
rota?   

Francie  česky, francouzsky  86 min.  

Návrat sedmé roty   Francie  česky, francouzsky  83 min.  

Sedmá rota za úplňku Francie  česky, francouzsky  78 min.  
Čarodějové a obři 

(dětské) 
USA  česky, slovensky, 

anglicky  
83 min.  

Jízda s Evisem  USA  česky, anglicky  90 min.  
Strašidelná kmotra 

(dětské) 
USA  česky, anglicky 96 min.  

Arturovo pátrání 
(dětské) 

USA  česky, slovensky, 
anglicky  

66 min.  

12 podmínek k dědictví USA česky, anglicky 114 min.  

Kondomedie Francie  česky, francouzsky  84 min.  

Zánik bitevní lodi Roma Itálie česky, italsky  60 min.  

Reverend Kolt Itálie  česky, italsky  78 min.  

Stalinova kariéra Itálie  česky  170min.  

Hitlerova kariéra SRN česky, německy  155 min.  

 
 
Vážení přátelé, kolegové,  
setkání regionálních zástupců KPUFO se bude konat 6.9.2008 v Praze. Několika 

zástupcům se změnily osobní, pracovní a rodinné podmínky natolik, že jim to 
znemožňuje širší činnost v KPUFO. Jde o: Michal A. Novotný (KPUFO Plzeň) - 
badatel v oblasti UFO * Bc. Šárka Sedláková (KPUFO Brno) - badatelka v oblasti 
magie, autorka článků a web stránek Cyber Templi * Roman Hora (KPUFO Plzeň-jih) 
- badatel v oblasti podzemních prostorů. Jsou navrženi: Simona Šmídová (KPUFO 
Praha) - badatelka v oblasti historie * Josef Purkrt (KPUFO Kladno) - vedoucí FFC * 
Tomáš Vendiš (KPUFO Plzeň) - badatel v oblasti alt. Medicíny.  
 
Sněm se bude mj. zabývat o obrazem KPUFO na veřejnosti a problémy jeho 

mediálního působení. Nemáme se za co stydět a pokud je možnost seriózně 
vystoupit, učiňme tak. Samozřejmě nejvýhodnější jsou ty akce, které jsou plně 
v naší režii a kde je minimální možnost jejich zkreslení nebo zneužití. Bohužel to 
vyvolává značné náklady a také šířka působení je omezená. Jsou to např. výstavy.   
 
Výstava o megalitech v Kralupech n. Vlt. (informovali jsme o ní minule),  

pokračuje i stálou výstavou v Kounově o kamenných řadách (vernisáž byla 
26.4.2008) byla vytvořena péčí kolegů Karla Dudka a M. Pritulové. Náklady byly 
zajisté značné a přesto autoři nežádali o podporu.   
K dispozici je výstava o agrosymbolech, tvořená zarámovanými obrazy 

nejkrásnějších CC (a tedy s minimálními náklady na instalaci.).   
V rámci jistého projektu Space Night k letnímu slunovratu 21.6.2008 proběhne v 

brněnské Redutě, výstava o agrosymbolech v ČR, pod patronací Ant. Plíškové.   
Projekt Záře (V. Šišku) oslovila firma, která uspořádá září 2008 výstavu o UFO  a 

záhadách v obchodním centru v Praze - Chodov. Má vyjít malá publikace (na téma 
UFO a CC), reklamní firmě předáme k profesionálnímu zpracování materiály, 
v centru proběhnou některé přednášky. 
 
Pomozte sami 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 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).  
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KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s. 



Návrh na udělení čestného členství KPUFO je : Petr Vachler, scénárista a 
režisér. Máte možnost se k návrhu vyjádřit. K případnému jmenování dojde na 
Sněmu regionálních zástupců KPUFO dne 6.9.2008.   
Komunikační manažer KPUFO J. Lenková se obrátila na Český klub skeptiků 

Sisyfos s žádostí o poskytnutí všech sborníků „Věda kontra iracionalita“ pro klubový 
archiv. Stále  čekáme na odpověď .  
K zastavení pořadu Detektor jsme vydali tiskové prohlášení.  
Firma MIDO Film Brno spol. s r.o, nám opět za pomoc paní Lenkové při 

korekturách českého textu dokumentu o UFO, poskytuje několik DVD (viz inzerce).  
Vydavatelství CAD Press projevilo ochotu vydat knihu V. Patrovského „Záhady, 

problémy, zajímavosti“ a to ještě letos. Digitalizace a přepsání textu vstupuje do 
závěrečné fáze. Děkujeme všem, kdo se na přípravě podíleli. Knihu budou mít 
samozřejmě zdarma.  
Za pomoc při propagaci filmu CO MY JEN VÍME!? www.whatthebleep.cz, jsme 

obdrželi lístky na speciální projekci v pražském kině Světozor 4.4.2008 za účasti 
Freda Alana Wolfa.   

SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE 
 

 
Sdružení badatelů v psychotronice uspořádá seminář k 35 výročí 1. mezinárodní 

konference psychotroniky v roce 1973, v sobotu dne 14.6.2008. Cílem je zhodnotit 
cestu, jakou psychotronika prošla a kam směřuje. K tomu jsme oslovili i další 
organizace a osobnosti.  Máte-li zájem se zúčastnit, 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.   
Do hledání dívky podle fotografie se zatím přihlásilo 5 

osob, ale svá zjištění zaslali pouze 3. Vy, co ještě čekáte na vhodnou planetární 
konstelaci, ověřte si své schopnosti!  
 

KPUFO MEGALIT 
 

 
Kdo bydlí v okolí obce Jakubčovice okr. Opava - kdysi tam snad vedla "Jantarová 

stezka" a má se tam nacházet tzv. ringval. Pokud ho navštívíte, prozkoumejte, 
zašlete foto.  

AKCE 
 

 
FFC – fantastic facts club pořádá výroční 10. konferenci Sfinga 2008 na hradě 

Houska. Kontakt: email: info@ffc.cz. Termín setkání: víkend 24.5. – 25.5.2008. Na 
hradě je možné přespání pro účastníky s vlastním spacákem a podložkou. Sraz 
účastníků: na nádvoří hradu Houska v sobotu 24.5. od 8.30 do 9.15 hod. 

 

INZERCE 
 

Sháním už několik let knihu od Chic Cicero a Sandra Tabatha Cicerová " Zasvěcení 
do praktické magie"  1. díl pod názvem Neofyt, vyšlo v nakladatelství Ivo Železný v 
edici Vědma. Nemusí to být původní tisk, může to být třeba i fotokopie. Díky, Rudolf 
R. Praha 
 
Zasíláme seznam dalších DVD, které nám poskytla firma MIDO. Pro členy 
KPUFO 40 Kč + 18 Kč poštovné.  Zasíláme vše do vyčerpání jednotlivých 
titulů. Kdo napíše dříve, vyhrává. 
 

Mussoliniho kariéra GB česky, anglicky   60 min.  

Královna Victorie SRN česky, německy  108 min.  

Blbec k večeři Francie česky, francouzsky  83 min.  

První světová válka 1 GB česky 218 
min.  

První světová válka 2 GB česky, anglicky  208 
min.  

Běsi Francie česky, francouzsky  116 min.  
Pokračování na další stránce. 
 
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 
 
 
 
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. 
ořitelna, č. účtu: 174472622/0300. (Uzávěrka 5.5.2008). 

 

 


