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Vážení přátelé, kolegové,  
 
sekce UFO ustavuje svou činnost a po vzoru osvědčených postupů jiných sekcí 
Vás bude informovat o své práci. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky 
k jednotlivým případům.  
 
Případy  
    
Své vzpomínky „Třikrát o UFO“ zaslal pan K. Případy z 10. června 1980, 29. 
prosince 1985, a z léta 2000 budou publikovány v nejbližším ZAZ.  
 
Své záběry z 13.9.2009 zaslal pan Pindz - 
http://www.youtube.com/watch?v=r5TfJbhyYuw  
  
V článku „Létající talíře – blamáž století“ podepsané (vom), ve Spiritu 
37/2009, byly popsány tyto případy. Zatímco většina popsaných případů z nich 
je zachycená v databázích, dva z nich (1969 a 1978) nejsou ani v databázi 
KPUFO, ani Projektu Záře.  

Kulovité objekty byly pozorovány i za Rakouska-Uherska i v meziválečném 
Československu (např. v letech 1935 a 1938). Čas reálného socialismu UFO a 
záhadám nepřál, přesto byla kulovitá tělesa nadále pozorována náhodnými 
svědky po celém tehdejším Československu. Prováděla úžasné manévry a triky! 
Připomeňme si některá setkání: V roce 1962 se u Turzovky na Slovensku 
„roztočí“ Slunce a desítky svědků pozorují plující kouli nad zázračnou mariánskou 
studánkou (léčivých pramenů je v lokalitě 7; D. N.) Rok 1967: Kulovité UFO děsí 
motoristy na Prostějovsku. 

(1969) O dva roky později: Třímetrové postavy vystupují z “hořícího doutníku“ 
oranžové barvy na cestě u Pardubic.  

Rok 1978: Zeleně zářící UFO se objeví na Jihlavsku a ohrožuje vracející se 
tanečníky z venkovské zábavy.  

Rok 1989: U Mnichova Hradiště vidí těleso o průměru 15 metrů téměř 10 
svědků. Léto 1993: Orlická přehrada zažije šok, UFO je pozorováno 
prázdninovými rekreanty. Rok 1997: Krátce před třiadvacátou hodinou je hlášen 
neznámý objekt nad výcvikovým prostorem Jince. 

Úryvky z článku Létající talíře – blamáž století (vom), Spirit 37/2009 

Aktuality  
 
UFO nad Kremlem - Prosinec 2009 se zřejmě navždy zapíše do historie 
světového bádání po UFO. Jak se někteří „badatelé“ domnívají, byl podán „první 



důkaz o kontaktech Kremlu s mimozemskou civilizací“.  
http://www.kpufo.eu/sk/?p=583  
 
Kdy k nám přijde další zábavné „UFO“ ?  V zahraničí se již prodávají tzv. 
"solární balóny", což je balón, nafouknutý vzduchem. Zatímco noční lampióny se 
vznášejí horkým vzduchem, ohřátým ze svíčky nebo hořící kapsle, zde je vzduch 
v balónu ohřátý přímo Sluncem…. - 
http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2010011101  
Strážníci pátrali po UFO - Rozhodně nejkurióznější případ loňského roku 
městská policie vyšetřovala poslední den v červenci. „V odpoledních hodinách 
volal jednapadesátiletý muž z Kladna, že poblíž cyklostezky v Lidické ulici jeho 
manželka údajně zpozorovala modrý záblesk a následně modrou mlhu. Proto se 
domnívala, že by mohlo jít o UFO a oznamovatel se poté vydal na místo, kde 
nalezl stopy po modrém prášku,“ sdělila mluvčí. Záhadu o potenciální existenci 
jiných živých bytostí ve vesmíru se však ani tentokrát rozluštit nepodařilo, 
protože strážníci zjistili, že se jednalo o poprašek po odhozené dýmovnici. - 
http://kladensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mp20100103.html  
 
Stránky sekce UFO  
 
http://www.kpufo.cz/oblasti/ufo/ufo.htm  
 
Máte-li vlastní web stránky, umístěte na ně odkaz na sdělení anomálního jevu 
: o UFO http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm, hlášení o setkání s anomálním 
jevem psychotronického charakteru jevy "poltergeist", zjevení, aj.) 
http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm 
 
Umístění složky na KPUFO 2000 s těmito případy je zde :  
FTP KPUFO2000/B/UFO. Je členěn na :  
- MATERIALY – kde najdete články a různé materiály k tématu  
- ORGANIZACNI – inf. sdělení sekce a další  
- PRIPADY – výpisy jednotlivých případů  
 
Chcete-li cokoli do složek doplnit, soubor nebo poznámku, pište a posílejte vše 
na adresu: ufo@kpufo.cz. Zachovejte vždy název souboru, ke kterému něco 
doplňujete, pokud možno posílejte tak, aby 1 soubor byl v jednom e-mailu, do 
předmětu také napište název souboru. Usnadníte nám práci.  

Zajímají-li Vás anomální atmosférické jevy, UFO, napište ! 
 

Diskuse  

Česká záhadologie a ufologie  

http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524  

KPUFO fórum : http://www.kpufo.eu/sk/forum/index.php.  

Postarejte se prosím o rozšíření těchto diskusí na svých stránkách a v jiných 
diskusích.   

 



Připomínáme: uhraďte včas čl. příspěvek a předplatné našich tiskovin:  

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 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 
 

Kromě časopisů členové KPUFO dostávají Informační bulletin a sekce Megalit vydává svůj 
bulletin. Členský příspěvek KPUFO, ČsAAA, předplatné ZAZ nebo CP lze uhradit buď na 
účet Klubu psychotroniky a UFO – ČSOB, div. Poštovní spořitelna, číslo účtu 
174472622/0300. (složenku dostanete s dalším číslem Inf. Bulletinu, ZAZ nebo CP). Do 
poznámky napište své jméno.  
Lze jej také uhradit složenkou s adresou příjemce: Klub psychotroniky a UFO, o.s., 
Borská 19, 320 22, Plzeň. Je lhostejné, jakou částku zašlete - ve zprávě pro příjemce 
uveďte, co platíte (např. KPUFO+ČsAAA+ZAZ+CP). Částka předplatného ZAZ bude 
vydavatelství Včelka, která ZAZ vydává, přeúčtována, stejně jako čl. příspěvek ČsAAA.   
 
 

Elektronický informační zpravodaj KPUFO – Sekce UFO 
- interní materiál Klubu psychotroniky a UFO, o.s. Připomínky, náměty a korespondenci, 

vzkazy a inzerci zasílejte na adresu KPUFO 
Klub psychotroniky a UFO, IČO : 45334871 - Borská 19, 320 22 Plzeň * 

http://www.kpufo.cz * e-mail: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: polt@kpufo.cz  
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 

174472622/0300. 
 


