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Zprávy výboru – činnost KPUFO a jeho sekcí

Vážení přátelé, kolegové, badatelé,
KPUFO v brzké době změní svůj název na
Klub psychotroniky a UFO, o.s. (tj. občanské
sdružení). Nařizuje to novela zákona o shromažďování občanů.
Nadále probíhají mezinárodní kontakty a
snahy jednotlivých badatelských organizací o
spolupráci alespoň v rámci střední a východní
Evropy. Tři členové KPUFO byli hosty u běloruských ufologů z organizace UFOKOM, lotyšský ufolog Jevgenij Sidorov navštívil polské, slovenské a maďarské badatele ve snaze
vytvořit zárodek evropské sítě badatelů. Návrh
smlouvy o spolupráci uvádíme v oddíle DOKUMENTY.
SEKCE AGROSYMBOL
Děkujeme za Vaši pomoc při průzkumech a
zajištění informací z letošní sezóny. Pokud
máte ještě fotografie, výstřižky z novin, zašlete nám je.
SEKCE MEGALIT
Obec Kounov připravuje vytvoření přístupových ukazatelů ke kounovským řadám a
expozici, věnovanou historii průzkumu této
památky, na které se budeme podílet.
SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE
Po celé léto, pokud tomu nebránilo vražedné vedro, probíhal průzkum archeologické
lokality, a to s velmi zajímavými výsledky. Je
však potřeba co nejvíce dat a tak uvítáme
každého zkušeného psychotronika, který by

se chtěl zapojit. Je možné si stanovit termíny
psychotronického průzkumu, tak, aby jeden
den proběhlo měření min. 2 psychotroniků,
měření více jak 3 osob/den se nedá časově
zvládnout.
Česká republika a archeoastronautika
Naše KPUFO začínal na bázi archeoastronautiky a dodnes tyto myšlenky tvoří významnou součást našich zájmů. Není třeba připomínat podzimní návštěvu Ericha von Danikena. Vše však směřuje k nálezům a otázkám,
které jsou od naší republiky velmi vzdálené.
Rádi bychom se proto zaměřili na naši republiku a max. Střední Evropu a položili si otázku,
zda i zde je něco, co by mohlo být z tohoto
pohledu zajímavé.
Příznivci těchto otázek, prosíme, zamyslete
se nad tím, čím by mohla naše republika a
Střední Evropa připomínat dávné návštěvy.
Tři nejlepší nápady odměníme ročním předplatným časopisu ZAZ.
Samozřejmě nezapomínáme na hlavní téma naší činnosti – nadále pokračuje vyhledávání a prověřování případů anomálních jevů.
Chcete-li se zapojit do pátrání a šetření, musíme o Vašem zájmu vědět.
ZMĚNA V ÚHRADĚ ČL. PŘÍSPĚVKU
Od příštího roku (2007) dojde po několika
letech ke zvýšení předplatného i členského
příspěvku KPUFO. I nadále bude platit, že
členové KPUFO budou zvýhodněni, a to i
v případě časopisu ZAZ. (V závorce jsou uvedeny dosavadní ceny roku 2006.)
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Jak je zřejmé, výše příspěvku ani předplatného se nemění nijak drasticky. Kromě časopisů členové KPUFO dostávají Informační
bulletin a nově vzniklá sekce Megalit vydává
svůj bulletin. Předpokládáme, že tak budou
postupovat i další sekce.
Se
zavedením
portálu
KPUFO
http://www.kpufo.cz/portal tento přináší každý
den jeden článek, oznámení, informace o časopisech, akcích, atd. Pravidelně věnujte pozornost zpravodajskému portálu KPUFO a
sledujte ho, upozorněte na něj i své přátele a
známé.

Ze života organizací a spolků
Setkání s Karlem Hynkem Máchou
- se uskutečnilo v neděli 20.8.2006 v Praze. Několik osob se sešlo, prošlo opětovně celou trasu,
rozebralo záhadu a pohovořilo se o nových projektech. I když se Karel Hynek nedostavil, došlo
k setkání pražských a mimopražských kolegů, navázání nových přátelství a spolupráce.
Jakutsko 2006
Ivan Mackerle se členy své expedice poprvé vystoupil v Klubu cestovatelů po Rusku 20. 9.2006
s přednáškou, filmem a krátkou besedou s diváky.
Podzimní setkání v Geofondu v Chotěboři se bude konat 22.-24. září 2006. Zlatým hřebem bude
právě Ivan Mackerle se svojí přednáškou a promítáním dokumentu z této expedice.
SPOLEČNOST PRO VÝZKUM KAMENNÝCH KŘÍŽŮ
(Muzeum Aš, Mikulášská 3 Aš, PSČ 35201, telefon 354 525195, e-mail: muzeum.as@tiscali.cz)
pořádá pravidelné setkání 23. a 24. září 2006.
Mezinárodní konference komplementární medicíny
se bude konat ve dnech 29.9. – 4.10.2006 v Praze. Pořádá ji Psi-Academy (Gen. Sochora 1763,
Ostrava-Poruba, 708 00, scarabeusboys@atlas.cz * http://www.galacticheal.com.
Erich von Däniken v ČR
Ve dnech 18. až 22. října 2006 znovu zavítá do České republiky spisovatel a badatel Erich von
Däniken. Během svého přednáškového turné tentokrát navštíví Pardubice, Olomouc, Ostravu,
Brno, a České Budějovice. Turné připravuje: Aldea, vzdělávací agentura, Novotného lávka 5, 110
00 Praha 1 Tel. 221 082 379, 776 323 450, 607 159 501 E-mail: aldea@aldea.cz,
SYMPOZIUM O INFORMAČNÍ MEDICÍNĚ a TERAPII
- pořádá SEBIT - Středisko zdraví BRNO 14. - 15. října 2006. Místo konání: hotel Slovan, Brno,
Lidická 23 (tramvaj č. l / od hlavního nádraží, výstup ul. Antonínská). Sympozium organizuje: M.
Pavlíčková, A. Staška 21, 613 00 Brno tel/ fax, zázn.: 545 577 736, mobil: 608434567
www.sebit.websnadno.cz email: sebit@atlas.cz
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Pomozte badatelské činnosti
Ledová kroupa
Jak bylo oznámeno v tisku, v Rotavě (Sokolov) spadl 10.8.2006 kus ledu o průměru 0,5 m. Případ se navlas podobá pádu ledu 1.8.1998 v Hůrkách (Plzeň-sever). Pozoruhodné je, že ve stejném období spadl kus ledu i v Bělorusku o velikosti 1,5 m! Je možné se domnívat, že šlo o ledové
meteority. Má někdo v archivu články nebo údaje o takových hypotézách? Bližší údaje viz stránky
KPUFO Plzeň sever a KPUFO Sokolov.
Vortex
Klub Záblesk vyzval ostatní badatele ke společnému průzkumu lokality Kačerov u Rychnova nad
Kněžnou. Jedná se o možnou gravitační anomálii. Průzkum se uskutečnil 26.8.2006 a přinesl
mnoho užitečných myšlenek.
Navštivte stránky KPUFO věnované tomuto problému (http://www.kpufo.cz/oblasti/ a podílejte se
na průzkumu dalších lokalit, jejichž seznam je zde uveden.
Podzemí
Připravuje se společná výprava KPUFO a FFC, zaměřená na podzemí v Nových Hradech v jižních Čechách. Můžete-li jakkoli přispět, napište.

Dokumenty
Protokol (návrh)
My, nížepodepsaní, zplnomocnění zástupci organizací zemí Evropské unie
-

mající plná práva od svých organizací
zajímající se o teoretické i praktické výzkumy v oblastech anomálních jevů
jsouce přesvědčeni o tom, že v našem okolí se vyskytují jevy, pro které nyní
neexistuje vysvětlení v mezích současného přijatého paradigmatu
vyjadřující úsilí poznat přírodu a hybné síly anomálních jevů
přející si rozvoj a koordinaci činností, prováděných v rámci plánovaného a
v perspektivě i celoevropského projektu,
podporující proces integrace zemí Evropské unie v oblasti netradičních výzkumů
dospěli ke smlouvě o následujícím

1) Každá smluvní strana se zavazuje přijmout opatření k zajištění monitoringu
anomálních jevů v rámci své země.
2) Strany jsou připraveny k přijetí takových opatření k výměně informací v mezích
celoevropského informačního prostoru
3) Strany potvrzují úsilí o vytvoření celoevropského informačního bulletinu
4) Strany potvrzují své přání i připravenost účastnit se na celoevropském projektu
„Monitoring anomálních jevů v zemích Evropské unie“
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5) Tento Protokol je otevřený dokument, ke kterému může přistoupit kterákoli organizace ze země Evropské unie
6) Oficiální jazyky projektu: anglický, ruský
Informační bulletin KPU - interní materiál Klubu psychotroniky a UFO. 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.) safarik@rek.zcu.cz - 732/410898 (Šašek, M.) http://www.kpufo.cz *
kpufo@kpufo.cz Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

Inzerce – služby - antikvariát
K předložené nabídce publikací upozorňujeme, že k zásilce je nutné připočítat poštovné a balné
(do 25 Kč) Máte-li knihy, které byste chtěli nabídnout jiným, napište.

Interní publikace z archivu KPUFO - pouze pro členy a vlastní potřebu
Patrovský, V.: Bioterapie.
Magnetoterapie. Základy léčitelství a psychotroniky
z hlediska působení magnetického pole. Interní materiál
KPUFO, pouze pro členy. (30
Kč)

Patrovský, V.: Vliv energií na organismy a vodu. Vliv mg. pole, vliv
elektrostatického pole, metody
zkoušení aktivované vody, biofyzikální jevy, geopatogenní zóny, elektromagnetický smog, aj. Pouze pro
členy KPUFO! (30 Kč)

Belko, D.: Prútkarstvo - história a súčasnosť. Studie
(slov.) Pouze pro členy KPUFO! (30 Kč)

Belko, D.: Otázka percepcie priestoru a času u senzibilov. Studie
(slov.) Pouze pro členy KPUFO!
(30 Kč)

Javůrek, F.: Příručka badatele III. fotografa - aneb Malá učebnice fotografování pro
záhadology. Historicky první fotografická příručka pro záhadology - fotografy, která si klade za cíl seznámit se základy fotografie a vysvětlit mnohé záludnosti a jevy, které jsou
mnohdy z neznalosti fyzikálních a optických zákonitostí a fotografování obecně považovány za záhady. Příručka má pomoci k technickému zvládnutí fotografie tak, aby bylo možno
fotografovat záhady. Vydavatelství Včelka, členové KPUFO 40 Kč, nečlenové 45 Kč)

Válek, O.: Psychotronika – nová věda. Hmota – energie – vědomí. (členové KPUFO/SBP 55 Kč, nečlenové 75 Kč)

Válek, O.: Parapsychologie – nová teorie. (členové KPUFO/SBP 55 Kč, nečlenové 75 Kč)

