
 
Vážení přátelé, kolegové,  

děkujeme Vám všem za pomoc a stálou přízeň. Jen připomínáme, že 
materiály na webových stránkách KPUFO, články, zprávy a fotografie, 
natož na interním úložišti dat nelze svévolně přebírat pro vlastní 
prospěch, na vlastní stránky. Lze pouze uvést odkaz, kde daný 
materiál je veřejně přístupný. Interní materiály lze samozřejmě 
používat k vlastní badatelské činnosti, ale o jejich dalším veřejném 
užití musí dojít až po předchozí dohodě s výborem KPUFO a autorem 
materiálu! Vše je dávno součástí stanov!  

 

UFO A AAJ 
 

 
K 20. výročí KPUFO jsme připravili 
rozbor dat v naší databázi UFO (k 
30.6.2011) – objeví se na 
zpravodajském portálu KPUFO. 

Hledáme tvůrce webu a 
administrátora na připravované 
projekty na téma : „UFO“ a „Projekt 
UFO MEMORY“ a také vedoucího 
těchto projektů. Máte-li zájem, ozvěte 
se!  

Praha - kolegové, pokud Vás zajímá 
UFO, každou první sobotu v měsíci se 
koná schůzka Projektu Záře 
v restauraci U prince Miroslava (K 
Vodojemu 4, Praha 5.  - 
http://uprincemiroslava.eu/). Máte-li 
zájem se zúčastnit, napište předem na 
siska@projektzare.cz.     

 

KPUFO SLOVENSKO 
 

Prehľad slovenských agrosymbolov a 
prípadov UFO najdete v oddieli 
http://www.kpufo.eu/sk/?cat=10. 
Plné údaje sú k dispozícii členom 
KPUFO na FTP KPUFO 2000.  

Ďaľší čísla Azimutu záhad, si možete 
stiahnúť tu: http://www.kpufo.eu/sk/. 

Informačný bulletín KPUFO.EU/SK 
nájdete v v rubrike Kontakty - 
http://www.kpufo.eu/sk/?page_id=11 

Pokial chcete prispiet, napište na 
slovensko@kpufo.cz. Martin Toth, 
KPUFO Slovensko 
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NÁMĚTY K BÁDÁNÍ  
 

 

Kdo je nejblíže Bystřici nad 
Perštejnem, proveďte průzkum 
románského kostelíka na vršku nad 
Vítochovem. Kdysi zde bývalo 
pohanské pohřebiště. Fresky uvnitř 
kostela pocházejí ze 14. století a na 
jedné z nich je zobrazena hvězdná 
obloha spolu se zeměkoulí.   

Podzemní chodby v obci Brloh na 
Přeloučsku - prý vedla do kostela v 
obci Lipoltice a odtud vedla až do 

zámku v Cholticích. Údajně to měla 
být jakási úniková cesta pro tehdejší 
panstvo. Chodba ústí na mém 
pozemku a bohužel je dlouhá pouhých 
cca 7 m. Ještě moje prababička ale 
pamatovala její délku mnohem delší a 
to v řádech stovek metrů. Pak se 
údajně propadla (zasypala). Pokud 
jsou někde nějaké hiostorické zmínky 
rád bych se o nich něco dozvěděl. Petr 
M. (pište na adresu kpufo@atlas.cz)   

   

AKCE A ČINNOST  
 

 

Plzeň - Setkání členů a příznivců 
KPUFO se konají každou středu od 
18. hodin v restauraci hotelu Victoria 
(Borská 19, Plzeň, u Jižního nádraží) 

Setkání s kolegy z UFO klubu Zlín se 
uskutečnilo 3.7.2011 ve Zlíně. Další 
taková akce bude na podzim.    

Průzkumy kostelů ve Svojšíně 
(Tachov) a ve  Vícově (Plzeň-jih) z 
hlediska dávného výskytu megalitů a 
jejich možné souvislosti s románskými 
kostely se uskutečnily 2.7. a 
23.7.2011.  

Přednáška Ing. R. Reichla 
"Vzpomínky na UFO aneb něco je ve 

vzduchu!" – Čtvrtek 3. listopad 
2011, od 18:00 – 21:00, místo : 
hvězdárna Prostějov - 
http://www.hvezdarnapv.cz/. Akce 
může být spojena se setkáním ufologů 
z KPUFO a Projektu Záře. Máte-li o 
setkání zájem, napište nám!  

Kongres "ZDRAVÍ LIDSTVA V 
TISÍCILETÍ" se bude konat od 15 - 
19.10.2011 v Praze. Pořádá INTER 
NATIONAL PSY-ACADEMY, Gen 
Sochora 1763, 708 00 Ostrava, ČR, 
http://www.galacticheal.com 
 
Vznikly nové stránky KPUFO 
Pardubice a KPUFO Náchod. 
Děkujeme Davidu Rosovi!  

 
 

AGROSYMBOLY  
 

 
Pokud se setkáte s agrosymbolem, 
napište nám nebo prostřednictvím on-
line dotazníku na adrese : 
http://www.kpufo.cz/codelat/cc.htm.   

Shromážděte další zprávy o těchto 
lokalitách, výstřižky, poznatky z  
návštěvy, fotografie, atd. Děkujeme!   
 
 



Návod a tiskopis k průzkumu : 
http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccwe
b/navod.htm  
Stěžejní při zkoumání je, zda je 
obrazec padělek nebo ne. To se dá 
zjistit jen a pouze zkoumáním tkáně. 
K tomu je nutné odebrat vzorky - 
podle návodu : 

http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccwe
b/metodika.htm  a zaslat je  
 na adresu: Dr. Pavel Kroupa, Šibánov 
č. 1, p. Poběžovice 345 22. 
Nezasílejte celé rostliny! Celá zásilka 
se vejde do jednoduché obálky A5, 
kterou nějak zabezpečte kartonem 
před zlomením klasů. Děkujeme!

 

NOVÁ PODOBA ČASOPISŮ 
 

 
Časopis Záhady a zajímavosti 

(ZAZ) dosáhne číslem 4 – stého 
vydání a Cesty psychotroniky – 45 
vydání.  

Jsme si vědomi toho, že způsob 
tisku – černobílý xerox – už nesplňuje 
nároky dnešního čtenáře. Dochází 
také k duplicitě uvedených materiálů 
v tištěných časopisech a na 
internetových stránkách. Také cena za 
tisk a poštovné není zanedbatelná.   

Oba časopisy proto přejdou na 
novou kvalitu. Od č. 5/2011, tedy 
101vydání ZAZ, a 46 čísla Cest 
psychotroniky, přestoupí oba plně na 
internet. Články budou průběžně 
přístupné předplatitelům po uvedení 
uživatelského jména a hesla, celé 

časopisy bude možné tisknout po 2 
měsíčních uzávěrkách.  

Členové KPUFO znají své 
přihlašovací členské číslo, Vy, kteří 
nejste členy, si o přístup napište na e-
mail kpufo@kpufo.cz. S přihlášením 
neotálejte!    

Pouze ti z vás, kteří dosud nemají 
přístup na internet, budou i nadále 
dostávat poštou časopisy tištěné. Musí 
se však k odběru přihlásit.  

Nová podoba časopisů znamená 
nejen novou kvalitu, širší dosah 
našich materiálů a názorů, ale i živější 
a aktuálnější obsah, nové rubriky, 
možnost reakcí a diskusí.   

Děkujeme za pochopení a věříme, že 
novou podobu Vašich časopisů 
přivítáte!   

Připomínáme, nezapomeňte uhradit čl. příspěvek KPUFO, ČsAAA a předplatné 
našich tiskovin na rok 2011/2012: 

Čl. př. KPUFO Čl. př. ČsAAA 
Časopis 

ZAZ 
Časopis CP Celkem 

Řádný min. 120 Kč 120 Kč 190 Kč 90 Kč 520 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč 190 Kč X 430 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč X 90 Kč 330 Kč 
Řádný min. 120 Kč 120 Kč X X 240 Kč 
Řádný min. 120 Kč X 190 Kč X 310 Kč 
Řádný min. 120 Kč X X 90 Kč 210 Kč 
Řádný min. 120 Kč X X X 120 Kč 

Bez řádného členství 120 Kč 200 Kč 120 Kč 440 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč 200 Kč X 320 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč X 120 Kč 240 Kč 
Bez řádného členství 120 Kč X X 120 Kč 
Bez řádného členství X 200 Kč 120 Kč 320 Kč 
Bez řádného členství X X 120 Kč 120 Kč 
Bez řádného členství X 200 Kč X  200 Kč 
 



 

ANTIKVARIÁT 
 

 
Historie, filozofie, sci-fi 
Krátký průvodce St. oblastním 

archivem v Praze. Praha 2007, brož. 
str. 102 – 30 Kč  

Biografický slovník členů 
Tovaryšstva Ježíšova působících na 
Svaté Hoře u Příbrami. v letech 1647-
1773. Příbram, 2006, brož. str. 160, 
ilustrace – 30 Kč 

Kneipp, S.: Léčení vodou. Progress, 
Plzeň, 1991, brož. 335 str., 40 Kč 

Jan Sokol: Slovník filozofických 
pojmů. Vyšehrad, Praha 1998, 340 
stran - brož. 30 Kč 

Kozelka, J.: Vzdušné zámky. Sex-
sci-fi, Naše Vojsko Praha, 1992, brož. 
205 s. - 30 Kč 

Dilov, Ljuben: Ještě jednou 
o delfínech. Sci-fi, Lid. Nakl.,  česky, 
Praha 1980, Brož. 185 s. - 30 Kč 

Strugackij, A. a B.: Je těžké být 
bohem. Les. Sci-fi. Praha 1983, váz. 
410 str. – 30 Kč.  

Fialkowski, Konrád: Pátý rozměr. 
Sci-fi povídky. MF, česky, Praha 1971, 
Brož. 215 s. -  30 Kč 
Veis, J.: Pandořina skříňka. (sci-fi) MF 
Praha 1979, váz. 303 str. – 30 Kč  

+ poštovné podle hmotnosti. Pouze 
pro členy KPUFO.   

 

INZERCE 
 

 
Pavel Kroupa: Kameny krve a víry 
1. Karpana, Praha 2010, 280 (140 
stran fotografie, nákresy). - O knihu 
pište na: http://www.karpana.cz/  
 
Věnceslav Patrovský: Za 

hranicemi 
biotroniky.  CAD 
Press Bratislava, 
váz., 250 stran, 
formát B5/24 x 

17cm.  
http://www.cadpress
.cz/cadpress/eshop/

0/3/5/10230-Za-
hranicemi-biotroniky  

 

DVD z archivu KPUFO 
 
X26 - Velikonoční ostrov, Tajné 
zbraně Třetí říše, Výprava za draky, 
Jsou to doopravdy duchové? SHC 1 : 
Filmy po 45 min. s českými titulky – 1 
DVD - 30 Kč  
X66 - Znamení Armagedonu, 
Dešifrování minulosti 2012 (1-5 dílů)  
 dok. film - angl, české titulky - 
*.AVI po 0:10 h. – 30 Kč 
X105 - 2012-mayska-proroctvi-a-
kruhy-v-obili.avi - kruhy-v-obili-
brany-z-jinych-dimenzi.wmv – 30 Kč 
+ poštovné (20 – 25 Kč).  
 
Pouze pro členy KPUFO.  

 
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, o.s., 
IČO : 45334871 – Borská 19, 320 22 Plzeň – 371 121 589 * Internet: 
http://www.kpufo.cz * kpufo@kpufo.cz. Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, 
ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 174472622/0300. (Uzávěrka 10.7.2011)  


