
 Prodám knihy  

Sklenář, 
Karel: 

Objevitelé 
zlatého věku 

Praha, MF, 
Kolumbus 

česky 1979 370 str. 70 Kč 

Kapinus, 
Jaromír: 

Psychokinetické 
jevy. Kinetická 
energie 
duševna 

Praha, Čepes česky 2000 285 str. 80 Kč 

Harish 
Johari : 

Léčivá síla 
drahokamů 

Podle 
tantrismu 
ajurvédy a 
astrologie 

Prag
ma 

1996 265 s. 50 Kč 

Abd-Ru 
Shin: 

Ve světle 
Pravdy. 
Poselství Grálu 

Stuttgart česky 1990 
Váz. 
1095 str. 

100 Kč 

Wiesner, 
I.:  

Stezka Draka AOS Publ.  
Ústí 
n.L. 

2001 
Brož. 
180 s.   

50 Kč 

Petříček, 
P.: 

Adresář 
lidových léčitelů 
v ČR 

 Praha  2000 
Váz. 210 
s. 

50 Kč 

Joachimo
vá, Eva: 

Cesta bílého 
jeřába 

Moderní 
spojení čínské 
medicíny a 
astrologie 

Prag
ma, 
Praha 

1998 
Brož.  
250 s. 

50 Kč 

Haleizovu
: 

Barva vládne 
světem 

Svatá 
Mahátma 

Brno 1992 
Brož. 
220 s. 

50 Kč 

Mulford, 
P.:  

Dar ducha 
Kráčejme 
neustále vpřed 

Eugen
ika 
Bratisl
ava 

Česky 
1995 

Váz. 180 
s. 

50 Kč 

Coen van 
der 
Kroon: 

Zlatá fontána 
Základní kniha 
urinoterapie 

Talpre
ss, 
Praha 

1998 
Váz. 140 
s. 

50 Kč 

Hanák, 
Karel: 

Svítání 
okultismu 

Vyd. Zdraví 
Beneš
ov 

1993 
Váz. 220 
str. 

50 Kč 

 
Zasíláme seznam dalších DVD, které nám poskytla firma MIDO. Pro členy 
KPUFO 40 Kč + 18 Kč poštovné.  Zasíláme vše do vyčerpání jednotlivých 
titulů. Kdo napíše dříve, vyhrává. 
 

UFO nejlepší důkazy. 
Podivná setkání (3)  

Odhalte šokující 
tajemství o UFO 

česky, anglicky  53 min.  

Lovci pokladů. Národní 
poklad 

 

Skryté symboly 
svobodných zednářů, 

templářů a Rosekruciánů    
česky, anglicky  55 min. 

Upíři, vlkodlaci, 
čarodějové  

dokument česky, anglicky  55 min.  

 
 

 

 
Vážení přátelé, kolegové,  

děkujeme Vám za dosavadní pomoc a podporu. Končí další rok – s tímto bulletinem 
a časopisem dostáváte složenku na úhradu čl. příspěvku, a na předplatné časopisů. 
Platby zůstávají v nezměněné výši. Neodkládejte tuto platbu! Těšíme se na další 
spolupráci i v novém roce, do kterého Vám přejeme vše dobré!  
 
 

STANOVISKO KPUFO 
 

 
Tajný spis ?  
 
Jak jsme se dozvěděli z recenze (1) na knihu Otomara Dvořáka „Démonické pasti“ 
(XYZ, Praha, 2008) v knize je tato věta :  
 
"Členové Klubu psychotroniky a UFO tvrdí, že o případu světélek na Křemelné 
existuje tajný spis, uložený v archivu ministerstva vnitra a označený signaturou: 

MV, sekce IIb., přihr. 3/C, spis XXII/C/T." 
 
S touto informací nemáme nic společného. Na náš dotaz, kde tuto informaci autor 
vzal, nám pan O. Dvořák zdroj upřesnil takto: „Informaci jsem čerpal z 
internetového blogu, nadepsaného PSYCHOTRONIKA A UFO a združujícího nějakou 
skupinu badatelů, esoteriků a léčitelů, myslím že z Brna nebo z jeho okolí. Teď se 
jejich odkaz už ve vyhledávači neobjevuje a přesměrovává mě to na KPUFO.“ (4) 
Původní blog „jakýchsi psychotroniků odněkud z Brna“ již tedy neexistuje a tuto 
informaci lze nalézt v dalších článcích na OKULTURA.CZ (2), (3). Tam však není o 
našem KPUFO zmínka, nejsme uvedeni v soupisu použité literatury.  
 
Mluvčí KPUFO, o.s. JUDr. Jitka Lenková proto podala dotaz na www stránky 
Ministerstva vnitra ČR, odkud dostala téměř vzápětí odpověď od PhDr. Jiřího Úlovce 
z odboru archivní správy a spisové služby MV:  
 
„Abychom mohli začít s hledáním spisu s označením, jež jste nám zaslala, je 
potřebné doplnit další informace, tedy alespoň co má spis obsahovat (uvedené 
označení je atypické). Současně zasíláme Váš dotaz Archivu bezpečnostních složek, 
aby se pokusil současně s námi spis určit.“  
 

5/2008 (84)  
KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s. 

http://www.kpufo.cz/oblasti/med/media.htm


Po e-mailovém upřesnění se ozvala telefonicky paní Jana Kálecová, (tel. 221 008 
472) právě z Archivu bezpečnostních složek s tím, že uvedené číslo vůbec 
neodpovídá tomu, jak jsou spisy v tomto archivu číslovány – živý spis má jedno 
číslo a po přesunu do archivu dostane jiné, archivní. Dohledat tuto signaturu tedy 
nelze. Ještě by byla možnost, kdybychom znali jméno a datum narození alespoň 
jednoho z účastníků této události a spis se potom mohl zkusit najít podle těchto 
údajů. Jenže takové informace nemáme.  
Takže pátrání končí neúspěšně. 
Následně jsme se dozvěděli, že po stejné stopě vyrazil před časem také Ing. Ivan 
Mackerle s tímto výsledkem: „Já jsem byl v archivu Ministerstva vnitra loni koncem 
května (2007), zadal jsem tam těm paním číslo protokolu, ale ony nic takového 
nenašly. Měl jsem si pak přijít za týden, ale řekly mi, že takovým způsobem to 
vůbec není značeno. Snažil jsem se také sám hledat v nějakých seznamech, ale bylo 
to marné.“ (5) 
Autorovi knihy jsme proto sdělili, že rozhodně nesouhlasíme s tím, aby se cokoli 
spojovalo se jménem našeho sdružení bez konzultace s námi, a aby byla v příštím 
vydání tato informace vypuštěna. 
 
Výbor KPUFO, o.s., 9.12.2008 
 
Odkazy :  
 
(1) Mandys, P.: „Knižní novinky: Šlechtici, válečníci a záhadolog“ (1) „Herec, 
scenárista a novinář Otomar Dvořák chodí stejně často do archivů jako do terénu a 
podobně jako Rybář sbírá dramatické historky. Musejí se ovšem týkat 
nadpřirozených jevů. Nepohrdne bludičkami, divými muži a bludnými kořeny, ale na 
lidové báchorky se snaží jít vědecky, se vší výbavou novodobých popularizátorů a 
obránců neobvyklých jevů, které seriózní média nechtějí brát na vědomí a úřady o 
nich vedou tajné spisy ("Členové Klubu psychotroniky a UFO tvrdí, že o případu 
světélek na Křemelné existuje tajný spis, uložený v archivu ministerstva vnitra a 
označený signaturou: MV, sekce IIb., přihr. 3/C, spis XXII/C/T.") Kdo mu věří, ať si 
běží koupit další ze série jeho senzacechtivě laděných publikací nazvanou 
Démonické pasti (nakladatelství xyz). 
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/knizni-novinky/knizni-novinky-
slechtici-valecnici-a-zahadolog_87701.html  
(2) "UFO, kult Ku; projekt Galileo, Okultura – portál pro magické aspekty moderních 
dějin". Internet: http://www.okultura.cz/article/articleview/67/  
(3) Breviář ohavnosti aneb O mutantech. Okultura.  Internet: 
http://www.okultura.cz/article/articleview/57/  
„V 70. letech se tajné oddělení StB zabývající se využitím parapsychologických jevů 
rozhodlo vyslat do této oblasti na průzkum skupinu pěti specialistů (geolog, 
parapsycholog, meteorolog, psycholog a radiační specialista). Posledně 

jmenovaného, totálně vyčerpaného, dehydratovaného, se značnými zhmožděninami 
a popáleninami neznámé povahy našel řidič autobusové linky jednoho kalného rána 
poblíž Křemelné, když ho ležícího málem přejel. Při výslechu řidič udával nezvyklé 
světelné haló kolem zmíněného kopce, což ovšem přičítal lomu paprsků v mlze. 
Specialista do konce svých dnů skončil na bohunické klinice v separaci jako invalida, 
měl jen pár světlých okamžiků a projevoval neustále tendenci zběsile utíkat při 
náhlém rozžehnutí světel na pokoji, při bouřce se ukrýval před blesky pod postel, 
nesnesl ani reflektory aut, světlo baterky zřízenců ho přivádělo k šílenství a vytí 

hrůzou. Údajně měl vypovědět, když ho autobusák vlekl do místní hospody na 
panáka, že: 
„po několika nocích spatřili rej světýlek v potoce pod Křemelnou. Meteorolog se 
hlasitě podivil, a pak prý začalo peklo. Rozdělili se v panice do dvou skupin, on prý 
utíkal pryč s postarším geologem. Měli chvíli „štěstí“, neboť světýlka se soustředila 
na první skupinu, která běžela do kopce, zatímco oni dva na opačnou stranu, spíše 
bokem kolem světýlek. Z dálky zaslechli nejdříve výkřiky nejvyššího úžasu a 
strachu, dále zoufalé volání, a pak už jenom ječení a slabou záři. Potom nastal klid. 
Bez hnutí seděli v mlází. Dařilo se jim potlačit dýchání po ostrém oběhu, ale geolog 
měl voperovaný peacemaker, který po té námaze velmi hlasitě tikal. Připadalo mu 
to prý jako bicí hodiny v tom hrozném tichu. Pak se náhle po jejich levici objevilo 
světýlko. Geolog po něm máchnul rukou a vzápětí na něm vzplanul kabát. On sám 
už na nic nečekal, zvedl se a prchal v nejvyšší hrůze pryč. Dál se na nic 
nepamatuje...“ MV, sekce IIb., přihr. 3/C, spis XXII/C/T.“  
(4) Lenková, J.: STB na stopě bludiček? Záhadno, 2.12.2008- Internet: 
http://www.zahadno.mysteria.cz/ 
 

KPUFO V REGIONECH 
 

Hory s vojsky - V ČR je řada míst, ke kterým se váží pověsti o spícím vojsku. 

Můžete-li tento seznam doplnit, opravit? Černovice (PE) vrch Svidník (740 m) - v 
hoře spí vojsko * Hostýn (KM) vrch Hostýn – totéž * Kunětice (PA) Kunětická hora * 
Nýdek (FM) hora Velký Čantoryje (995 m) * Velké Hošterádky (VS) v hoře Baraní 
časový posun * Arnoštka (PT) vrch Boubín (1362 m) kdysi hradiště, které se 
propadlo, spící vojsko, poklady * Blatná (ST) templářská komenda, spící vojsko v 
Hadí hoře * Bzenec (HO) ve sklepení hradu stařec, moravské spící rytířské vojsko * 
Čejkovice (HO) - templáři - komenda na Moravě - poklad na zámku, vojsko v Babí 
hoře * Čistá (SY) - spící vojsko * Hradec nad Moravicí (OP) - skála na vrchu Hanuši  
(427 m) zakleté vojsko, ohn. mužíček, způsobil požár (1796) * Chodov (DO) spící 
vojsko * Klapý (LT) - hrad - Bílá paní Lucie, spící vojsko, 3 vousatí starci ve sklepích 
* Kostelec nad Orlicí (RK) na Stráni skála s jeskyňkou - Čertův sklípek - propadlý 
kostel do země, spící vojsko,  černý pes hlídá poklad ve sklípku. * Víte o podobných 
pověstech doma i v zahraničí?  Napište!  

KPUFO Litoměřice : Badatelé v Litoměřicích řeší, zda a kudy vede podzemní 
chodba z bývalé podzemní továrny Richard, jak je hluboko, zda není zavalená, atd. 
Uvítali by spolupráci s proutkařem, který potřebné schopnosti má, ale zároveň je 
zapálený pro věc. Šlo by o dlouhodobou spolupráci na základě které by se objasnily 
alespoň některé záhady, kterými je bývalá nacistická továrna stále obestřena. Jiří 
Látal, Litoměřice, e-majl: jiri@latal.name * skype: jura_latal * mob.: 605 908 474 

KPUFO Žďár n.S.: Prozkoumejte Březejckou horu (u Velkého Meziříčí, přístupná z 
obce Jabloňov nebo Březejc). Jsou domněnky, že na vrcholu se v minulosti mohla 
nacházet snad nějaká tvrz, hrad nebo hradiště. Důvody: místy "rovné plochy", 
hromádky kamení (přímo na vrcholu), spoustu hrází a valů, místu se prý dříve 
říkávalo "Dívčí hrady", blízko obce Ruda se dříve těžila železná ruda (dodnes patrné 
propadlé štoly), od místa těžby je to cca 15  minut chůze, atd.  

http://www.kpufo.cz/oblasti/med/media.htm
http://amail.centrum.cz/ClickProxy.ashx?url=mailto:jiri@latal.name


KPUFO Havl. Brod: V roce 2009 budou setkání v Chotěboři Geofond opět dvě, 
první ve dnech 29. - 31.5. 2009 a druhé ve dnech 18. - 20.9. 2009. Naplánujte si 
tuto akci již dnes! Viz: http://www.kpufo.cz/whb/akcehb.htm - 
http://www.zahadychotebor.estranky.cz * http://tally.wz.cz/2008-09-
20_Geofond/Chotebor_092008.htm  

Podorlické setkání, které pořádá Klub Záblesk, se bude konat v České Skalici 
v Čerychově vile ve dnech 8.5 až 10.5.2009. 

FFC – výroční porada Fantastic Fact Clubu se bude konat v sobotu 23.1.2009 
v Otvovicích.  

KPUFO Šumava - V článku : Breviář ohavnosti aneb O mutantech 
http://www.okultura.cz/article/articleview/57/ se uvádí, že v 70. letech se tajné 
oddělení StB zabývající se využitím parapsychologických jevů rozhodlo vyslat do 
oblasti Křemelné skupinu pěti specialistů (geolog, parapsycholog, meteorolog, 
psycholog a radiační specialista). Případ je prý popsán ve spisu MV, sekce IIb., 
přihr. 3/C, spis XXII/C/T. Přes pátrání po tomto spisu na Min. vnitra (J. Lenková, I. 
Mackerle) nebyl nalezen.  Případ byl popsán v knize O. Dvořáka „Démonické pasti“ 
s tím, že o případu ví členové KPUFO. Kdo ví bližší informace ? Napište !  

SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE 
 

 
Další seminář „Bádání v psychotronice“ se konal v sobotu dne 22.listopadu 2008 v 
Praze. Byl věnován výzkumu v psychotronice a psychoenergetice, a některým 
dalším otázkám. Odezněly referáty a prezentace: Ing. Ladislav Šír, CSc.: Zajímavá 
přírodní fyzikální pole, Ing. L. Severa,: Informace o biofotonice, JUDr. J. Kult: 
Situace ve vědecké parapsychologii. Bilance a perspektivy, Ing. S. Štarman, PhD.: 
Výzkum v PEL, MVDr. Pavel Kroupa: Vyhodnocení projektu psychotronického 
výzkumu v Horním Metelsku. Další seminář se bude konat v dubnu 2009.    
   

MEZINÁRODNÍ VZTAHY KPUFO 
 

 
Byly navázány další osobní kontakty s badateli anomálních jevů ruské organizace 

Kosmopoisk a pohovořili  jsme si o zkušenostech z aktuální činnosti.  
 

KPUFO MEGALIT 
 

 
Navštivte stránky Rozdělení výskytu smírčích křížů a křížových kamenů podle 
okresů - http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/SMK_okresy.html a pokud 
tam chybí některý kříž z Vašeho okolí, doplňte kolegům ze Společnosti pro výzkum 
smírčích křížů jejich přehled!  
 

KPUFO AGROSYMBOL 
 

 
Agrosymbol ve Šlapanicích v 60. letech ?  
Knížka o Libuši Šafránkové, jmenuje se Popelka, a tam se na straně 16 píše, že si 
jako děti hrály v kruzích v obilí. Píše se tam doslova: „A hned za domem byla 
příroda...Lezly na stromy, po skalách, chodily si hrát do kruhů v obilí. jedna malá 
komůrka vedle druhé, a ony je prolézaly. "ty kruhy tam zůstaly po ufonech", říká 
svým šibalským úsměvem Libuše Šafránková. "Nevěříte? Můj muž (zřejmě Josef 
Abrhám - LČ) se o tyhle věci zajímá, před časem přinesl anglicky psanou knihu, a 
tam to stálo černé na bílém: jméno naší vsi, letopočet, fotografie těch obrazců 
v poli." (Čermák, L. KPUFO AA) Víte o těchto nebo jiných agrosymbolech před 
rokem 1993 ? Napište nám!                                                

 

INZERCE 
 

 

Připomínáme, nezapomeňte včas uhradit čl. příspěvek KPUFO a 

předplatné našich tiskovin: 

Čl. př. KPUFO Časopis ZAZ Časopis CP Celkem 

Řádný min. 120 Kč 190 Kč 90 Kč 400 Kč 

Řádný min. 120 Kč 190 Kč X 310 Kč 

Řádný min. 120 Kč X 90 Kč 210 Kč 

Řádný min. 120 Kč X X 120 Kč 

Bez řádného členství 200 Kč 120 Kč 320 Kč 

Bez řádného členství 200 Kč X 200 Kč 

Bez řádného členství X 120 Kč 120 Kč 

 

 

Cesty psychotroniky 5/2008 - Česká 
psychotronika - Kde je duše? Tajemství deja-vu - 
Symetrie vede ke smrti? Telekinese přes televizor? 
Tajemství geniality - Co stojí za zjevením? Jak je to se 
zázračnými lektvary? ZAZ 5/2008 - Co odhalily 
francouzské archivy o UFO? Čechy a Morava z hlediska 
archeoastronautiky - Byla v dávnověku jaderná válka 
mezi pozemšťany a  mimozemšťany?  Mimozemská 
práce udělala z opice člověka - Mimozemšťané pózovali 
pravěkým umělcům?  

 

 
 

Informační bulletin KPUFO - interní materiál Klubu psychotroniky a UFO, o.s. 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 – 377 374 356 * 
603 702 287 (Šafařík L.) lsafarik@volny.cz Internet: http://www.kpufo.eu * 
kpufo@kpufo.cz. Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. 
spořitelna, č. účtu: 174472622/0300. (Uzávěrka 06.12.2008) 

http://www.kpufo.cz/whb/akcehb.htm
http://www.zahadychotebor.estranky.cz/
http://tally.wz.cz/2008-09-20_Geofond/Chotebor_092008.htm
http://tally.wz.cz/2008-09-20_Geofond/Chotebor_092008.htm
http://www.okultura.cz/article/articleview/57/
http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/SMK_okresy.html
http://www.kpufo.cz/knihy/cp_06.htm

