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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.
Podíleli jsme se díky J. Lenkové na propagaci filmu „Čtvrtý druh“ na filmovém festivalu
od čtvrtka 4. 2. do neděle 7. 2. 2010 v KINĚ ATLAS (PRAHA)
Slovenští kolegové z KPUFO.EU/SK plánují vytvořit intranet pro společný tým složený ze
slovenských badatelů ke společnému posuzování a hodnocení případů UFO, po vzoru
Projektu Záře. Prosíme, pokud byste mohli pomoci s uspořádáním intranetu na GOOGLE
WEB, napište.

Případy
UFO.198?.00.00.CZ.LI – Nové Město pod Smrkem - něco podobného se mi stalo v
prvním roce VZP, to jsem chodil do stráže muničního skladu-VÚ 3755 Nové Město pod
Smrkem, jdu vcelku pokojně podél signální stěny, čas přibližně druhá hodina ranní,
najednou do té černočerné tmy záblesk, něco jako blesk od fotoaparátu,uprostřed lesa
zvenku od signální stěny, natáhl jsem uzávěr samopalu, měl jsem docela strach, neboť
jsem si vzpomněl, že něco podobného se stalo již několika jiným klukům z roty.
Nevím co to bylo, předpokládám že nás fotili snad kontráši, nebo snad nějaká kontrola,
ovšem nikdy nám velení neřeklo, že se v noci fotí. Jo, duchapřítomně jsem si udělal
značku kde oné situaci došlo, ráno za světla jsem si to prohlédl a zjistil že místo kde k
události došlo, byl hustý les, prakticky nepropustný, co to bylo? Nevím. (KPUFO)
UFO 2009.09.09.CZ.MB - Otradovice - Večer jsem vypnula televizor a zhasla světlo.
podívala jsem se z okna a viděla půlkruhový objekt který rychle blikal a zářil modrou
barvou převážně. myslela jsem, že to je nejspíš nějaké auto nebo motorka, ale jakmile
jsem vyšla před dům, bylo mi jasné, že tohle není ani jedno. Objekt byl na strništi mezi
železniční tratí a mým domem.Asi 100m od řeky Jizery. Rychle se vznesl do obrovské
výšky a rychle a potichu zmizel v dálce. Hned jsem běžela za dcerou a když jsme vyšly
opět ven na dvůr tak už nic nebylo vidět. Tento emotivní zážitek byl opravdu silný a rádá
bych věděla, jestli to co jsem pozorovala třeba zažil i někdo jiný. (PZ)
UFO.1830.00.00.CZ.ST – Katovice - Dávné setkání třetího druhu aneb UFO u
Strakonic 1830 - http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/st-20091114-povest.html
UFO-FOT.2009.09.13.CZ.HK – Hradec Králové - Stojím na balkoně a najednou mě
trkne do očí opravdu zářivé světlo na nebi, které v letělo dvakrát rychleji než letadlo mělo bílou barvu (žádné FAA světla ani zvuk jsem nezaznamenal). Zaběhl jsem pro foťák
a natočil krátké video objektu až do doby kdy světlo začalo ubírat na intenzitě (během
letu po nebi) až zmizelo. – viz : http://www.youtube.com/watch?v=r5TfJbhyYuw

Aktuality

Záblesk, rána a otřesy! Mohli to být
mimozemšťané? - Pardubicko – Pátrání po něčem
nebo po někom, co ve středu večer způsobilo ránu,
údajný záblesk a následné otřesy, je stále
bezvýsledné.
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/zableskrana-a-otresy-mohli-to-byt-mimozemstane.html
Británie zastavuje vyšetřování jevu UFO - Londýn
- Britské ministerstvo obrany ve čtvrtek zveřejnilo
další část dokumentů týkajících se
neidentifikovatelných létajících předmětů známých
jako UFO. -http://www.denik.cz/ze_sveta/britaniezastavuje-vysetrovani-jevu-ufo20100219.html
Jediná prokázaná oběť UFO: americký letec Mimozemšťané údajně zahubili už řadu lidí, ale pilot
Thomas Mantell (+25) je dodnes jedinou obětí, která
prokazatelně zahynula při kontaktu se záhadným
létajícím předmětem. - http://sip.denik.cz/moc-apenize/jedina-prokazana-obet-ufo-americkyletec20100202.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
Řádný min. 120 Kč
Řádný min. 120 Kč
Řádný min. 120 Kč
Řádný min. 120 Kč
Řádný min. 120 Kč
Bez řádného členství
Bez řádného členství
Bez řádného členství
Bez řádného členství
Bez řádného členství
Bez řádného členství
Bez řádného členství

Čl. př. ČsAAA
120 Kč
120 Kč
120 Kč
120 Kč
X
120 Kč
120 Kč
120 Kč
120 Kč
X
X
X

Časopis ZAZ
190 Kč
190 Kč
X
X
X
200 Kč
200 Kč
X
X
200 Kč
X
200 Kč

Časopis CP
90 Kč
X
90 Kč
X
X
120 Kč
X
120 Kč
X
120 Kč
120 Kč
X

Celkem
520 Kč
430 Kč
330 Kč
240 Kč
120 Kč
440 Kč
320 Kč
240 Kč
120 Kč
320 Kč
120 Kč
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.
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- 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

