
 Prodám knihy  
 
Kukal, Z. – 
Malina J.: 

Soumrak 
kouzelníků  

 Praha, 
Horizont  

1987 Brož. 
205 s.  

60 Kč 

Mostowitz., 
A.:  My z kosmu 

Otazníky 
přichází 
z hvězd 

Praha, 
Práce  1988 

Brož. 
450 s.  60 Kč 

Duffack, 
J.J.: 

UFO – poselství 
z Atlantidy  

Praha, 
Naše 
vojsko 

1994 
Brož. 
270 s. 60 Kč 

Kol. aut. Archeoastronau
tický sborník  

Ročenka 
ČsAAA 

ČsAAA, 
Praha 

1990 Brož. 
172 s. 

50 Kč 

Liška, V.:  UFO – fenomén 
budoucnosti 

 ČsAAA 
Praha  

1991 Brož. 80 
s.  

50 Kč 

Kol. aut.  Archeoastronau
tické sešity  

 ČsAAA 
Praha 

1991 Brož. 60 
s.  

40 Kč 

Dibitanto, 
G.: 

Andělé 
v hvězdných 

lodích 
 

ČsAAA 
Praha 

1991 
Brož. 88 

s.  
50 Kč 

Berger, J.: Mimozemšťané 
v dějinách 

 Odeon, 
Praha  

1992 Brož. 
140 s. 

60 Kč 

Patrovský, 
V. – Keller, 

J.: 

Encyklopedie 
hraničních jevů  VHJ Praha 1996 

Brož. 
105 s. 50 Kč 

Šembera 
O.:  

Nové základy a 
pojetí astrologie 

Letokruh
y  Praha 1994 

Brož. 
100 s.  40 Kč 

Hejda S.:   
Kalorie se 
počítají 

Avicenu
m Praha 1977 

Brož. 
190 s.  40 Kč 

Koukolník, 
F. – 

Koubský, 
P.:    

Šimpanz a 
vesmír 

O 
hvězdách

, 
atomech, 
životě a 
vědcích  

Praha 1998 Brož. 
180 s.  

40 Kč 

 
 
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. 
 
UFO nejlepší důkazy. 
Podivná setkání (3)  

Odhalte šokující 
tajemství o UFO 

česky, anglicky  53 min.  

Lovci pokladů. Národní 
poklad 

 

Skryté symboly 
svobodných zednářů, 

templářů a Rosekruciánů  
česky, anglicky  55 min. 

UFO nejlepší důkazy. 
Podivná setkání (1) 

 

Odhalte šokující 
tajemství o UFO česky, anglicky  53 min.  

 
Vážení přátelé, kolegové, setkání regionálních zástupců KPUFO se bude konat 20. 

září 2008 v Praze.  
Sněm se bude mj. zabývat o obrazem KPUFO na veřejnosti, problémy jeho 

mediálního působení a dalšími, zejména programovými otázkami.  
     
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 20.9.2008.   

Redakce časopisu Meduňka v č. 7/2008 vyzvala k vytvoření anticeny „Damoklův 
meč“, kterou by udělovalo sdružení Damokles. Byl by to „meč“ vytvořený ze lží, 
polopravd a jiných blábolů, udělovaný třem největším demagogům.  Napište Váš 
názor.  

 

SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE 
 

 
Kausa Kuřim - každý z nás více či méně sleduje kausu s podivnými změnami 
identity, týráním dětí i dospělých. Pokud se řekne "Kuřim" tak slyšíme: No jo 
sekta... jako kdyby to bylo nějaké vysvětlení. Ne, je to pouze schéma, jednoduchá 
odpověď, kterou lidé vezmou jako samozřejmost a dál nad ní nepřemýšlí. Přitom 
neznám žádnou sektu, která by se takto chovala. Ano, zneužívání dětí "duchovním" 
vůdcem, vymývání mozků - ale tohle není totéž. Ano, tresty ve smyslu nějakého 
„pseudo-duchovního“ cíle, zákazy, psychický  teror - ale tohle nějak do toho 
schématu nepatří. Prostě mi tam chybí ten úmysl, ten systém PROČ. Např.: 
Jehovisté odmítají transfúzi krve, jsou schopni nechat umřít kohokoli, ale víme, proč 
to dělají - krev byla pro Židy sídlem duše. Měli bychom to pochopit. Jinak podruhé 
budeme opět na začátku. Koukáme na následek, ne na tu příčinu. Pokud Vás cokoli 
napadá, víte něco bližšího k tomuto případu, napište. Týkat se to příště může 
kohokoli z nás. Pište.     
 

KPUFO POLTERGEIST 
 

KPUFO Karlovy Vary - Prosím, nahlédněte do svých zdrojů - co je známo o 
jistém Alanu Beaufortovi z Bečova? Nevím jeho data - asi 18. - 19. stol., ale prý to 
byl upír. Co je na tom pravdy? Ví někdo víc? ¨ 

3/2008(82)  
KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s. 



KPUFO Pardubice - V Pardubicích ve sklepě jednoho starého domu se na zdi 
zjevoval obrys postavy. Když se dům boural, objevili dělníci v základech zazděnou 
mrtvolu ženy. Pravděpodobně ji zde před desítkami let ukryl neznámý vrah.V 
současné době je v šetření případ několikanásobné vraždy, v níž přízrak označil 
možného pachatele. (Podle : Vašíček, A.: Přízraky se plíží z temnot. Blesk magazín 
Speciál, 15.6.1995, s. 12-13) Víte podrobnosti ?  

KPUFO Karviná - paní Pospíšilová od z Kladna byla před časem u svého syna v 
Dolní Lutyni (u Karviné), který bydlí někde na kraji u lesíku a polí a ona tam zažila 
strašidelnou příhodu. Něco tam v noci štrachalo kolem domu, ona se bála a pak to 
uviděla utíkat. Bylo prý to hnědé a na dvou nohou, jako nějaký divoký muž, almas. 
Pak to zabíjelo nějaké zvíře, bylo slyšet jak to kňučí a řve a pak prý to lámalo kosti. 
Ona se tam bála jít i druhý den. Všichni se ji smějí, i její bratr, který je myslivec. 
Prý to byl kanec. Ale ona je přesvědčena, že ne. Viděla to na vlastní oči. Kdo chce 
paní navštívit a vyslechnout?  

 

KPUFO MEGALIT 
 

KPUFO Tachov – nález zahrabaného křížového kamene u Křížence ohlásil jistý 
J.K., včetně jeho podstavce. Uprostřed kříže je rytina. Kámen je v roští opět ukrytý. 
Po opětovném spojení s objevitelem dojde ke společnému pátrání ve spolupráci se 
Společností pro výzkum kamenných křížů.  (http://krize.muzeum-as.cz/)   

Záhadný val v Rousínově na Benešovsku. Je otázkou zda je to lidské dílo, tedy 
pozůstatek hradiště nebo geologický útvar. Val je stupeň v kopci, kde tvoří plochou, 
vodorovnou část, zub, plochu tak volně přecházející ve svah nad ním.  Tak asi 2 - 
max 3 m širokou. Skoro vodorovnou. Je nyní vysoký necelý metr, od spodního 
svahu. V celé délce asi cca 150 m - možná 200 m. Jde od cesty, kde je snadno 
najitelný, ve směru východ, resp. severovýchod - jihozápad. Byl by někdo ochotný 
k průzkumu a odlišit umělé dílo o přírodního? Val je v lese, zakrytý vrstvou jehličí. 
Po lednovém větru je v lese občas nějaký vývrat a je vidět horninové složení bez 
kopání. Pokud je to umělé, lidské dílo žádný hrad tam zmíněn není. Mělo by to být 
kus hradiště? Bádejte!  

Radioamatér OK1MJO při vysílání z Kounovských řad zjistil, že např. kámen 
Pegas má jistý projev magnetického pole, neboť když experimentoval s 
radiopřístroji v okolí kamenů s pásmem 145 MHz, do vzdálenosti 40-50 m od 
kamene vše v pořádku a přijímač chytal běžný provoz na Klínoveckém převaděči o 
sile signálu 4 (stupnice je 1 až 9). Když se přiblížil blíž, tak signál zmizel a nejen on, 
ale o dost se snížil signál od FM rozhlasu a téměř zmizel signál ze středních vln. 
Přímo na kameni naopak síla signálu byla vyšší. Tak trochu kámen fungoval jako 
zesilovač na příjem. Obdobnou zkušenost, ale obrácenou, má z Řípu. Nabízí 
monitorování řad a seznámení s experimenty.  

KPUFO AGROSYMBOL 
 

Letos se začaly opět objevovat obrazce ve větší míře. Po slovenských kruzích opět 
u obce Hul se objevily i v ČR – poblíž obce Jítrava (LB), Štěrbina u Zabrušan (TP), 
Plumlov (PV), dále okraj Českých Budějovic směrem na Líšov, Hluk (UH), Hodonice 
(ZN)   

Navštívíte-li agrosymbol, podejte nám o tom zprávu na agro@kpufo.cz, ale 
především - zajistěte především vzorky rostlin (střed rostliny, 3-4 kolínko a 5 cm od 
něj na každou stranu), podle návodu:  

http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/navod.htm  

Kompletní přehled problematiky : Agrosymboly - objevy, názory, hypotézy 
http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/index.htm  

 

INZERCE 
 

 
 

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 15.7.2008) 


