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KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

Přečtěte si

Z naší činnosti
Vážení přátelé, kolegové, badatelé,
název časopisu ZAZ se mění na
„Záhady a zajímavosti“. Autor
návrhu má roční předplatné zdarma. (J. Pavlík). Pro odběratele se
samozřejmě nic nemění.
Dne
20.
ledna
2007
se
v Otvovicích u Kralup n.Vlt. konala výroční porada Fantastic Fact
Clubu. Porady se účastnilo 15
osob, z toho 6 členů KPUFO. FFC
má 11 řádných a 5 čestných členů. Členský příspěvek je 500 Kč.
Na programu bylo zhodnocení akcí uplynulého roku, zejména setkání Sfinga, konaná na Housce a
badatelská činnost kolem hradu Zvíkov. Na
rok 2007 je plánována
další Sfinga v květnu,
ale není jasné její zaměření ani další koncepce. Po oficiální části
programu se konala
přednáška dr. F. Vrbenské o Voynichově rukopisu, vyprávění I. Mackerleho s filmem o
expedici do Jakutska a problematické vystoupení J. Šindela o megalitech. Setkání bylo příjemně
stráveným časem s přáteli a kolegy.
Již poněkolikáté se zúčastníme
osmého ročníku Veletrhu neziskových organizací 4. dubna
2007 v Tyršově domě, Újezd 40,
Praha 1. Kdo bude chtít přijít a
popovídat si s námi, bude vítán.

Pro trvalou možnost práce
s archivem KPUFO je možné
si stav jeho naplňování průběžně sledovat na stránkách
KPUFO.CZ – Interní server
KPUFO 2000. Obsahuje CD
ROM, DVD, a soupis knih a publikací, které lze stáhnout
zdarma v elektronické podobě
a nebo v písemné podobě za
cenu kopírování a poštovného.
Pokud nám posíláte pro archiv
naskenované články, díky za
to. Jen prosíme, skenujte je
minimálně na 200 dpi.

Sekce
Megalit
Na lokalitě „henge“
se od jara do podzimu 2006 vystřídalo
9
psychotroniků.
Chcete-li se podílet
na průzkumu, napište nám.
V brzké době bude následovat
průzkum podobných kruhů u
Rychnova nad Kněžnou.
Probíhá také průzkum tzv.
ringvalů v západních Čechách
a v Německu, jejichž účel je neznámý. Budeme iniciovat jejich
památkovou ochranu a hledat
možnosti jejich zachování a využití v cestovním ruchu za pomoci mezinárodních projektů.

Pravidla práce s archivem
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Novinky ze
sekce Megalit
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Další seminář
Sdružení badatelů v psychotronice
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Připravuje se
seminář v
Březové
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O možnosti
mezinárodní
spolupráce
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Nezapomeňte !
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• Uhraďte člen-

ský příspěvek
KPUFO na nový
rok !
• Materiály pro

archiv KPUFO
skenujte min.
na 200 dpi
• Pořádáme pra-

videlné semináře v Praze
• Zapojte se do

mezinárodní
spolupráce!

SDRUŽENÍ BADATELŮ
V PSYCHOTRONICE
Další, v krátké době již
druhý pracovní seminář
SBP
se
uskutečnil
24.2.2007 v Praze na
téma „bádání v psychotronice. Další témata
budou zaměřena na
praktické problémy a
aplikace psychotroniky
v praxi (kriminalistika,
archeologie, léčitelství, poltergeist.)
Další akce se zřejmě uskuteční v dubnu
2007. Chcete-li se zúčastnit, buďte s námi
v kontaktu.
V březnu 2007 vychází další kniha Oldřicha
Válka, zaměřená na teoretické problémy
psychotroniky.

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ!

ZMĚNA V ÚHRADĚ
ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU
Od tohoto roku (2007) dochází po několika
letech ke zvýšení předplatného i členského
příspěvku KPUFO. I nadále platí, že členové
KPUFO jsou zvýhodněni, a to i v případě časopisu ZAZ. 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.
Čl. př.
KPUFO

Časopis
ZAZ

Časopis
CP

Celkem

120 Kč

190 Kč

90 Kč

400 Kč

120 Kč

190 Kč

X

310 Kč

120 Kč

X

90 Kč

210 Kč

Bez členství

200 Kč

120 Kč

320 Kč

Vzhledem k tomu, že jsme zahrnováni různými žádostmi, e-maily, objednávkami, prosíme – jste-li členy KPUFO, napište to do předmětu zprávy, např. KPUFO – žádost o knihy,
dotaz, atd., nebo k podpisu: X.Y., člen KPUFO č. xxxx. Významně to urychlí vyřízení Vašeho

KPUFO a mezinárodní spolupráce
Od minulého roku se rozrůstá mezinárodní spolupráce a diskuse o anomálních jevech s kluby ve východní Evropě.
Této diskuse se zatím účastní KPUFO.CZ,
KPUFO.SK, polská Nadace Nautilus, lotyšské UFOLATS, ruský RUFORS, bulharská
UFOlogická mreža, ukrajinské kluby, běloruský UFO komitět, nyní se přidali u Rumuni. Počet kontaktů se rozrůstá, zájem stoupá.
Kontakty jsou většinou osobní po ICQ nebo
Skype. Kolegové uvítají i další účastníky.
Další fórum je http://rigel.tokamak.ru/
chat/chat.cgi odkaz je i na lotyšských
stránkách.
Hlavním organizátorem k založení východoevropské asociace badatelů anomálních
jevů je Jevgenij Sidorov z Lotyšska
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(www.ufo.lv)
Další organizace, které se účastní asociace jsou:
Ukrajina
Sergej
Chvostov
http://
ufoinukraine.org.ua/ * Nadace Nautilus - Polsko
http://www.nautilus.org.pl/*Malgoržata Žoltovska * KPUFO Slovensko— www.ufo.sk - Martin
Toth * Bulharsko— http://www.ufonews.in/ - Kiril Kanev * http://bufonet.hit.bg/index.htm *
Orlin Malinov * Rusko— www.ufonet.ru – Nikolaj
Subbotin * Bělorusko— http://ufo-com.net/ –
UFOKOM – Ilja Butov * Mirnyj (Jakutsko) http://
ufologos.narod.ru/ – výzkum kotlů s I. Mackerlem * http://uranstation.ru/ Ural * Ukrajina :
http://ufoinv.pochta.ru/ Zakarpatská Ukrajina
http://www.ufoukr.narod.ru/ * Polsko: http://
www.ufoinfo.pl/ * http://ufo.internauci.pl/ CBUFOiZA
Na stránkách KPUFO.CZ (oddíl ADRESY) najdete
vedle odkazů na pobočky KPUFO také kontakty
na různé organizace v Evropě i ve světě.
KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

Seminář v Březové n. Sv.
Jarní setkání v Březové nad Svitavou se bude konat v RS "Pohoda" v Březové nad Svitavou 18. 20. května 2007. Cena bude příznivá, jen 555,Kč, splatné na místě po příjezdu. (jako obvykle se
týká plné penze od pátku - večeře do neděle oběd.) http://www.ubytovnapohoda.web.wo.cz
Prosíme o závazné přihlášky, bude-li více zájemců, mají přednost tradiční účastníci a členové
KPUFO a Záře, rozhoduje i termín přihlášky.
Pokud se znáte, doporučujeme si zadat a obsadit
celé pokoje, dle nabídky (co zůstává k dispozici):
2 x 3-lůžkový, 3 x 4 lůžkový, 1 x 5 lůžk., 1 x 6
lůžk., kde jsou postele nad sebou, jinak to jsou
válendy pouze "přízemní". K dispozici je již jen 29
míst, v případě, že bude teplo ještě 6 míst v chatkách pro zájemce se psy. Program se t.č. tvoří,
bude charakteru filosofických názorů na vesmír a
jeho obyvatele. Přednášky by měly být v písemné
podobě, aby z nich mohl vzniknout sborník.

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.

Záhadné fotografie
Navštivte nové stránky KPUFO věnované tomuto problému (http://www.kpufo.cz/
oblasti/fot/ a podílejte se na posouzení uvedených snímků.

Pomozte badatelské činnosti
Klášter Zákupy (Česká Lípa)

Tajemný objekt (Třebíč)

Sháníme informace o rozpadlém klášteře Zákupy
u České Lípy (údajné strašení, příčiny, možné
tragické události, pověsti, atd.) Prosíme kolegy,
kdo by měl jakékoli informace, napište.

Za vesnicí Rohy na hranici okresu Třebíč, prý
kdysi stál tajemný objekt - kameny v několika
vrstvách nad sebou. Pravidelně srovnané kameny, jakýsi základ, který je na původní stěně kdysi
vyššího skaliska. To bylo úmyslně zbouráno tak,
že kameny byly nasměrovány přes sebe tak, aby
dovnitř nemohla vlézt dospělá osoba. Kdo bydlí
v blízkosti, můžete tyto informace ověřit?

Nové menhiry ? (Rychnov nad Kněžnou)
Mezi Deštnou a řekou Bělou byly nedávno vztyčeny padlé menhiry. V tomto prostoru je prý 5
jakýchsi záhadných kruhů o průměru 50 m
s povalenými menhiry. Další kruhy jsou prý severně od Rychnova ve směru na Yvanské jezero.
Víte bližší informace?

Co víte o upíru? (Ústí nad Orlicí)
Obrátil se na nás pan Marek Micohlav, který si na
našich stránkách KPUFO UO přečetl o upíru Micohlavovi (z Labyrintu tajemna M. Stejskala).
Nejen, že jeho rodina pochází z daného okresu,
navíc je jediným nositelem tohoto jména v ČR.
Přirozeně ho tedy zajímá vše, co by se k němu
mohlo vztahovat. Prosíme, pokud znáte plné znění pověsti, kterou převzal M. Stejskal do svého
Labyrintu, případně více verzí příběhů o upíru
Micohlavovi, napište nám.
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Další záhada Zelené Hory (Žďár n.S. )
Prosíme kolegy, kdo by měl jakékoli informace o
životě opata V. Vejmluvy, který zadal Santininu
stavbu kostela na Zelené hoře, dejte vědět.

Výlet ke kamenům (Jindřichův Hradec)
Spolek přátel údolí Dračice, kde působí naši kolegové, pořádá poznávací výlety k tajemným kamenným útvarům, které byly až donedávna
v hraničním pásmu. Místní viklany nejsou dosud
plně prozkoumány. Termíny : - soboty 7.4.2007,
5.5.2007 a 29.9.2007. Začátek vždy v 10 hodin
v kempu U Pavliců, Františkov 82, Suchdol nad
Lužnicí CZ 378 06. Případné doplňující informace
na adrese : Ing. J. Papáček (KPUFO), Hamr
19 378 06 Suchdol n.L.
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fo@kpufo.cz. Bankovní
174472622/0300.
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Archiv
Kód

Autor

Název

Pozn.

Mackerle, I.:

Cesta do Údolí
smrti * Tajemná
Austrálie * Nan
Madol

Dokumentárně DVD hraný film, rozhovory s vědci:

DVD

DVD

CD

Soukup, Fr.

ČT2

CD
ČT2
CD

ČT2

CD

ČT2

Rok

Umístění

Cena kopie

filmy o expedicích

KPUFO

300 Kč + pošt

What the Bleep
do we know? (Co
vlastně víme?)

v ang. znění, české titulky—o chápání reality, kvantové děje a vědo-

KPUFO

100 Kč + pošt

1) Tachov - Wogatisburg * 2)
Bombardování
Tachova

pátrání v historii
Tachova

KPUFO

50 Kč + pošt

*.AVI

KPUFO

50 Kč + pošt.

Nadpřirozené jevy ve světle vědy 3, 4,
*.AVI
5

KPUFO

50 Kč + pošt.

Nadpřirozené jevy ve světle vědy 6, 7,
*.AVI
8

KPUFO

50 Kč + pošt.

KPUFO

50 Kč + pošt.

Nadpřirozené jevy ve světle vědy 1,2

Nadpřirozené jevy ve světle vědy 9,
10, 11

*.AVI

Inzerce
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.
Prodám knihy : Sci-fi
Dilov, Ljuben: Let Ikaru. Sci-fi. Svoboda, Praha 1989, brož. 350 s. – 40 Kč
Strugačtí, A., a B.: Poledne, XXII. Století. Sci-fi. Práce, Praha 1980, brož. 305 s. – 40 Kč
Kol. aut.: Skleněné město. Sci-fi povídky. MF, Praha 1985, brož. 370 s. – 40 Kč
Asimovs Science-fiction. Nejlepší světové sci-fi. Povídky. 10/1997, 120 s. – 20 Kč
Kopie knih – kroužková vazba
Kahn, J.: Indiana Jones a chrám zkázy. Cinema 1992 – 20 Kč
Rob Mac Gregor: Indiana Jones a Biblická potopa světa. Rio Press 1993 – 20 Kč
K zásilce je nutné připočítat poštovné a balné – 20 – 40 Kč (podle hmotnosti zásilky). Pište na adresu KPUFO.
Interní publikace z archivu KPUFO - pouze pro členy a vlastní potřebu
Herold Sherman: Mimosmyslové síly a jejich využití (překlad z angličtiny). Pouze
pro členy KPUFO. Cena 30 Kč +
pošt.

Kol. aut.: Záhady hradu Houska.
Mýty a skutečnosti. Sborník statí
od členů KPUFO Česká Lípa
z internetových stránek KPUFO.
(členové KPUFO 15 Kč, nečlenové 25
Kč)

