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Vážení přátelé, kolegové, pište svoje náměty, myšlenky i připomínky k jednotlivým
případům.

UFO MEMORY
Patříte-li také k pamětníkům a setkali jste se
s anomálním jevem během své vojenské služby,
přímo
vyplňte
dotazník
k pozorování
UFO
http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm
nebo
k anomálnímu
jevu
http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm. Pokud je Váš
zážitek natolik specifický, že by Vás dotazník
svazoval ve vyjádření, pište na ufo@kpufo.cz – do
předmětu pište „UFO-MEMORY“ !
Chcete-li pomoci napište nám!

Aktuality z domova

Česká Lípa: Iluze nebo setkání třetího druhu
Česká Lípa /ZA TAJEMSTVÍM ČESKOLIPSKA – díl 18./ - Odborníci, kteří se zabývají UFO a
možnou mimozemskou formou života, rozdělují kontakt s nimi do tří kategorií.
Do kategorie blízkého setkání prvního druhu patří pozorování UFO na vzdálenost menší
než 200 metrů. Za blízké setkání druhého druhu je považováno pozorování objektu, který
po sobě zanechal nějakou měřitelnou stopu nebo otisk. A blízká setkání třetího druhu
jsou pozorování bytostí v souvislosti s UFO.
Světla na louce
Možná jedno z posledně jmenovaného setkání proběhlo před skoro třiceti lety na okraji
České Lípy. V době, kdy se měl incident odehrát, byla v místech dnešního českolipského
gymnázia pod vrchem Špičák jen louka.
Tato místa měla být svědkem události, o které dosud svědek, kterému budeme říkat
Josef, příliš nemluví ve snaze vyhnout se případnému posměchu. Ani po tolika letech se
do hovoru nehrne a nadále si přeje zůstat v anonymitě.
Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, kdy se podle svědka
stavělo sídliště Špičák a první paneláky se zabydlovaly, se občas v místech, kde dnes
stojí gymnázium, objevila podivná světla na obloze, která se pohybovala velmi nezvykle.
Podivný pohyb
„Světla klesala, pak se na místě zastavila a najednou obrovskou rychlostí vyletěla znovu
vzhůru,“ popsal Josef události. Dodal, že jasná světla se objevovala velmi často, ale v
době, kdy se lidé stěhovali do nově vznikajícího sídliště a za těžbou uranu tomu nikdo

příliš nevěnoval pozornost. „Když si to po těch letech vybavím, myslím, že světla přilétala
směrem od Zákup,“ podotkl Josef.
Že se nezvyklé světelné úkazy objevují na obloze ještě neznamená, že se jedná o UFO.
Je ale s podivem další událost, která jde ruku v ruce s pravidelně se objevujícími světly.
„Tenkrát jsem se šel projít pod Špičák. Dělal jsem tak poměrně často,“ vzpomíná. „Bylo
to zvláštní, když se na obloze objevila znovu ta světla a já jsem na ně koukal zespodu.
Nebylo vidět nic, jen světla, která jasně zářila, když přiletěla a pak se zastavila,“ řekl k
události staré bezmála třicet let s tím, že jim nevěnoval příliš pozornosti, protože je vídal
dost často a o UFO se tenkrát moc nemluvilo.
Zarážející je ale úplně jiný moment, který přišel několik minut po spatření světel. Když
Josef
odcházel
domů,
svítící
objekty
už
vidět
nebylo.
„Nemůžu na sto procent potvrdit, jestli odletěla nebo jenom zmizela,“ poznamenal. Při
cestě domů zahlédl na louce neobvyklou postavu, která měla nezvykle velkou hlavu
oproti tělu trojúhelníkového tvaru s vrcholem dole místo brady.
„Připomínal bytosti, které lidé popisují jako mimozemšťany,“ upřesnil Josef. Jakou měla
bytost barvu kůže, neví. „Bylo šero a nebylo pořádně vidět. Co ale vím, je, že postava
byla daleko vyšší než lidská. Odhadl bych to na výšku přes dva metry dvacet,“ dodal.
Josef je do dnešních dnů přesvědčen, že to, co viděl, nebyl klam ani halucinace. Historku
můžeme sice odsunout do kategorie báchorek, ale vzhledem k tomu, že údajný svědek
nestojí ani po několika desítkách let o publicitu, je pravděpodobné, že příhoda má reálný
základ.
Autor: Tomáš Mařas, http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/ceska-lipa-iluze-nebosetkani-tretiho20101010.html
Kosíř opřádají moderní pověsti. O vrazích či UFO ...
Tajemný mrak - Na tajemné hoře také čas od času pořádají setkání senzibilové a
esoterici. I podle nich zde na povrch vyvěrá spousta neznámé energie, díky níž dochází k
neobvyklým jevům.
„Lidé velmi často mluví o různých světelných úkazech. Já sama jsem si jednou před
bouřkou všimla mračna, které stálo nad Kosířem, i když ostatní mraky se hnaly nad
Prostějov. Můj pes, který se normálně ničeho nebojí, začal s kňučením utíkat domů. Po
chvíli se z mračna vynořil kovově lesklý prstenec, kolem něj se s rachotem zablesklo a v
tu chvíli začal prudký liják. Osobně si myslím, že šlo o nějaký vojenský pokus,“ míní Erika
Bábková z Prostějova, která se dlouhodobě zabývá paranormálními jevy.
Před více než dvaceti lety měla na Kosíři utrpět nemoc z ozáření žena i s malým dítětem.
Prý po setkání s neznámým létajícím předmětem. „Vyšetřovala to tehdy policie, byli tu i
vojáci s dozimetry. Myslivci, kteří do remízku chodili na bažanty, tvrdili, že tam pak
několik let neviděli ani živáčka.
http://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/kosir-opradaji-moderni-povesti-o-vrazichzlatu-ci-.html

Aktuality ze světa
UFO
NAD
KALIFORNIÍ!
Natočil
ho
amatérský
astronom
http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/ufo-nad-kalifornii-natocil-ho-amaterskyastronom.html
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Londýn:
Británie
uvolnila
několik
stovek
http://www.denik.cz/kratce_region/724874.html?verze=2
Londýn:
Britská
armáda
zrušila
horkou
linku
http://www.denik.cz/kratce/604786.html
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Mezinárodní spolupráce
KPUFO.EU/SK - Dochádza k spracovaní prípadov UFO v SR a k uložení ich aj do mapy :
http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&gl=cz&ie=UTF8&lr=lang_cs&oe=UTF8&msa=0&
msid=115250972418579248723.00049233543b8f3ed595b
Polský projekt: Pozorování UFO
http://www.infra.org.pl/fenomen-ufo/raporty-zbada/908-obserwacje-ufo-2010

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

