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KPUFO !  
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videlné seminá-

ře v Praze 

• Zapojte se do 

mezinárodní 

koresponden-

ce!  

Vážení přátelé, kolegové, badatelé, 
 
dne 8. září 2007 se v Praze konal 
Sněm regionálních zástupců KPUFO s 
programem:  
 
9:30 – prezentace 
9:55 – zahájení  
10:00 – Zpráva o stavu Klubu psy-
chotroniky a UFO a dalších úkolech 
(2007) 
10:15 - Zpráva výboru, zpráva o 
stavu hospodaření 
10:40 – přestávka  
10:50 – zpráva revizora 
11:00 – diskuse, projednání návrhu 
Stanov  
11:30 – volby  
11:40 – přestávka 
12:00 – zprávy vedoucích sekcí, 
prezentace o projektech KPUFO 
(sekce Megalit, Agrosymbol, Sdružení 
badatelů v psychotronice, aj.), závěry 
do další činnosti, návrhy nových pro-
jektů, diskuse  
15:30 – závěr, ukončení a odjezd 
účastníků 
 
Veškeré dokumenty již jsou na 
stránkách KPUFO.CZ - Dokumenty. 
http://www.kpufo.cz/dokument/
dokum.htm. Sborník "Základní doku-
menty" s těmito novými údaji bude 
distribuován v tištěné podobě s Inf. 
bulletinem 4 a 5 / 2007.  
 
Sněm zhodnotil dosavadní vývoj 
KPUFO, a přijal nové dokumenty. Pro-
jednal také stav a směřování mnoha 
badatelských projektů.  
Nové Stanovy byly již potvrzeny 
správními orgány.  
 

Sněm regionálních zástupců dne 
8.9.2007 přijal toto usnesení :  
Sněm :  - bere na vědomí 
1. Zprávu o stavu Klubu psychot-
roniky a UFO a dalších úkolech 
(2007) 
- schvaluje 
1. zprávu o stavu hospodaření 
KPUFO a rozpočet na rok 2007 
2. zprávu o činnosti výboru  
3. zprávu revizora   
4. změnu Stanov  
5. složení výboru, vedoucí sek-
cí, revizora:  
Předseda  Ing. Pavel Kalina 
(KPUFO Plzeň)   
Tajemník bc. dr. L. Šafařík 
(KPUFO Plzeň)  
Hospodář  Věra Drobečková 
(KPUFO Plzeň)   
Sekce UFO  Vladimír Šiška 
(KPUFO Praha)  
Sekce Megalit Jaroslav Helšus 
(KPUFO Louny) zást. MVDr. Pavel 
Kroupa (KPUFO Domažlice) 
Sekce Archeoastronautiky Václav 
Cihla (KPUFO Karlovy Vary)  
Ediční sekce Michal Štěpnička 
(KPUFO Plzeň)  
Sekce Elektronika a radiokomuni-
kace Jaroslav Sedlář (KPUFO Brno) 
Zahraniční korespondence Bc. Pe-
tr Taptič (KPUFO Teplice), zástupce 
Ing. Jan Kolář (KPUFO Chomutov)  
Sekce Poltergeist Radek Slavík 
(KPUFO Jihlava)  
Sekce Magie MUDr. Kateřina Ko-
lečková (KPUFO Plzeň), zást. Bc. 
Šárka Sedláková (KPUFO Brno) 
Elektronický provoz Ing. Pavel 
Veselý (KPUFO Klatovy), Bc. Tomáš 
Stěhule (KPUFO Příbram) 
Sekce Agrosymbol MVDr. Pavel 
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UHRAĎTE 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 

Členové KPUFO mají v rámci členského 
příspěvku Informační bulletin a bulletiny  dal-
ších sekcí, např. Megalit.  

 

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 člen-
ství 

200 Kč 120 Kč 320 Kč 

Kroupa (KPUFO Domažlice) 
Sekce Anomal  Milan Knob (KPUFO Havlíčkův 
Brod), Jaroslav Boháč (KPUFO Ústí n.L.) Martin 
Hubner (KPUFO Rokycany) 
Sekce Sdružení badatelů v psychotronice Ing. 
Oldřich Válek (KPUFO Beroun), Jan Vlasák 
(KPUFO Praha), Ing. Richard Ruibar (KPUFO Pro-
stějov) 
Sekce Kryptozoologie Marek Jehlička (KPUFO 
Praha), Ing. Ivan Mackerle (KPUFO Praha) 
Sekce Zdraví (alternativní medicína) Věra Dro-
bečková (KPUFO Plzeň)   
Sekce Historie JUDr. Jitka Lenková (KPUFO Pra-
ha - západ)  
Sekce Astrolog Ing. Dana Slámská (KPUFO Li-
berec)  
Sekce "Záhady ve fotografii" : Ing. MgF. Petr 
Fiala (KPUFO Děčín), zástupce František Javůrek 
(KPUFO Brno) 
Sekce Video a film Bc. Tomáš Soukup (KPUFO 
Plzeň) 
Sekce Geologie Mgr. Barbora Topinková 
(KPUFO Praha) 
Sekce Podzemí Mgr. Martin Bradáček (KPUFO 
Praha – východ), zástupce Roman Hora (KPUFO 
Plzeň-jih)  
Sekce Ley-lines Libor Čermák (KPUFO Praha)  
Sekce Esoterika Erika Bábková (KPUFO Prostě-
jov)  
Sekce Filozofie Mgr. Jan Pavlík (KPUFO Olo-
mouc)   
Koordinátor KPUFO Slovensko, Bc. Martin Toth 
(KPUFO Tábor)  
Mluvčí : JUDr. Jitka Lenková (KPUFO Praha - 
západ)  
Revizor : Tomáš Petráň (KPUFO Kutná Hora) 
 
6.  Členský příspěvek od roku 2007 až do od-
volání ve výši  
Pro řádné členy - minimální 120 Kč  
Pro korespondenční a čestné členy - dobrovolný 
 
ukládá 
a) výboru  
-  pravidelně informovat všechny členy o 
dění a akcích cestou e-mailových sdělení, intra-
netu, informačního bulletinu, v reálném čase pře-
dávat přijaté zprávy místním badatelům k šetře-
ní, rychleji koordinovat úsilí všech složek 
-  trvale zajišťovat informovanost veřejnosti 
o KPUFO, cestou elektronického zpravodaje, pub-
likační činností v regionálním a celostátním tisku 
a v ediční činnosti. 
-  zajistit správné zpracování účetnictví a 
odstranění nedostatků dle zjištění revizora 
-  zpracovat databanku a archivní materiály 
tak, aby mohly být k dispozici k dalšímu bádání 
členů KPUFO. Zároveň zajistit, aby nedocházelo k 

jejich zneužití. 
-  snažit se urovnávat rozpory ve vztazích s 
ostatními organizacemi  
-  rozvíjet mezinárodní kontakty v rámci vý-
chodní i západní Evropy  
b)  vedoucím sekcí a poboček 
-  rozpracovávat odborné projekty a vyhle-
dávat kontakty mezi ostatními neziskovými orga-
nizacemi při pomoci k jejich realizaci 
c)  všem členům  
-  vyhledávat a zajišťovat informace o zá-
kladních směrech činnosti KPUFO - anomální at-
mosférické jevy (UFO), agrosymboly v obilí a trá-
vě, dále anomální jevy psychotronické povahy a 
neprodleně o nich informovat centrální databanku 
KPUFO 
-  pomoci podle svých možností v případě 
řešení konkrétních otázek odborným sekcím, a 
dalším členům KPUFO 
-  zvládnout základní úrovně znalostí a do-
vednosti v oblasti informačních technologií, nebo 
si je zajistit ve svém okolí tak, aby mohli plně vy-
užívat možnosti, které KPUFO poskytuje  
 
V Praze : 8.9.2007 

Vyšel další bulletin sekce Megalit. Je k dispozici 
na stránkách KPUFO.CZ - http://www.kpufo.cz/
oblasti/meg/inf_meg200701.pdf  
 
O našich aktivitách v oblasti ringvalů vyšel článek 
v časopise Včelařství – viz : http://www.kpufo.cz/
oblasti/med/cl_20070925.htm  
 
Další setkání badatelů pořádané Sdružením bada-
telů v psychotronice se uskuteční 01.12.2007. 
Máte-li nový poznatek, názor, hypotézu, přijďte a 
předneste jej v kolektivu badatelů!   

Z DALŠÍ ČINNOSTI 
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KPUFO Litoměřice — Na stránkách http://
sedivcova.blog.idnes.cz/ odezněl článek České 
Blair Witch o podivných zážitcích na zřícenině 
Windsdor u Litoměřic s výzvou k dalšímu pátrání 
po příčině těchto pocitů.  
 
KPUFO Karlovy Vary — Sháním informace o 
lokalitě Šemnická skála (u Karlových Varů), v 
souvislosti s německou podzemní továrnou a ne-
bo s utajeným podzemním vojenským prosto-
rem, který byl na konci války záhadně a hodně 
narychlo zlikvidován s i kompletní dokumentací, 
zalit betonem nebo odstřelen. Tato lokalita moh-
la mít i jiný účel, avšak stále v spojitosti s ně-
meckými vojenskými jednotkami nebo jednotka-
mi SS. Pro upřesnění, nejedná se o objekt 
"Hájenka", který byl zlikvidován za zvláštních 
okolností v roce 1947 údajně samotnými němci, 
což je hloupost, německé obyvatelstvo bylo v té 
době vysídlováno. Díky za spolupráci a za pocho-
pení.  
 
KPUFO Praha : Temná historie vily ve Slun-
né ulici  
Sdělovacími prostředky proběhla v poslední době 
informace o tom, že ve vile ve Slunné ulici 15, 
Praha 6,  „byli dříve vězněni a mučeni američtí 
zajatci z Koreje a Vietnamu“ a že tam 
„možná strašilo". Protože již z dřívějška vím, že 
s násilím na oněch zajatcích je spojována také 
osoba Ludvíka Součka, mého oblíbeného autora 
sci-fi a spekulativní literatury, a protože se také 
zajímám o tajemné jevy všeho druhu, pokusila 
jsem se zjistit něco bližšího. 
A protože víc hlav víc ví, ráda bych vás požádala 
o pomoc – pokud můžete – s odpovědí na násle-
dující otázky:   
1. Vyjádřil se někdy někde generál Šejna či kdo-
koliv jiný  v tom smyslu, že „ve vile ve Slunné 
ulici 15, Praha 6 byli dříve vězněni a mučeni 
američtí zajatci z Koreje a Vietnamu“? 
2. Máte někdo nějakou informaci o tom, že by 
v tomto domě strašilo či se tu vyskytovaly jaké-
koliv nadpřirozené úkazy? Děkuji za jakoukoliv 
pomoc. (Jitka Lenková) 

KPUFO Kladno - Chržín – Budihostice – na sou-
pisu megal. památek je uveden také Čertův ká-
men. Místní obyvatelé nám však napsali, že o 
něm nic neví. Není jasné, z jakého zdroje tvůrci 
seznamu čerpali, pokud víte o co by mělo jít, na-
pište.   
KPUFO Písek - Dolmen u Kotýřiny, (obec ležící 
dva kilometry jihozápadně od Kovářova). Na 
vrchu "Na vrších", což je jeden a půl kilometru 
vzdálený kopec od Kotýřiny je „dolmen“. Prý je 
to s největší pravděpodobností dílo lidských ru-
kou. Na dvou kamenech spočívá deska, na jejíž 
horní části se nachází miska.  
KPUFO Žďár n.S. - Jako fanda záhad a starých 
pěkných míst pátrám po minulosti jednoho zají-
mavého místa. Jedná se o Březejckou horu (u 
Velkého Meziříčí, přístupná z obce Jabloňov nebo 
Březejc). Domnívám se, že na vrcholu se v minu-
losti mohla nacházet snad nějaká tvrz, hrad nebo 
hradiště, ale důkazy mi chybí. Na místě jsou rov-
né plochy, hromádky kamení (přímo na vrcholu), 
spousta 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. Pokud by 
někdo věděl více, napište.  
V současné době zvažuje pražské Kino Aero o 
programovém zařazení cyklu tzv. 
"konspiračních a mystery" filmů. Realizace 
této myšlenky je na samém počátku. Znamená 
to že ještě není jasně daná koncepce ani drama-
turgie. Mělo by jít o dvoudenní přehlídku pokrý-
vající max. čtyři témata (samozřejmě WTC a pak 
ty ostatní, např.: AREA 51, oteplování, AIDS). Ke 
každému tématu se pustí 2 - 3 filmy. Ke každé-
mu filmu bude krátká přednáška obhájce fil-
mu ...v úplně nejhorším případě před lidi naběh-
nu já a něco pozitivního k danému filmu přečtu 
(citace názorů, doplnění atd.). A poté by měl na-
stoupit právě člověk s vašimi názory. - Čili žádný 
střet dvou odlišných myšlenek (hádka fanatiků), 
ale střízlivý komentář rozkrývající i jiné roviny 
dotýkající se tvorby konspirace, manipulace atp. 
Neměla by chybět ani doplňková projekce Vrtěti 
psem, či filmu podobného vyznění a ukázky sati-
ry na zmíněné téma. 

Z badatelské činnosti 

Proběhlé akce  
Vlašim— XXI. ročník semináře "O MEZNÍCH 
OTÁZKÁCH" se konal v sobotu 1. září 2007. Po-
čet účastníků však rok od roku klesá.  
 
Chotěboř 2007 — letošní setkání se uskutečnilo 
ve dnech 21.-23.září 2007 opět v rekreačním 
středisku Geofond.   

Mezinárodní styky  
 
Dne 1.9.2007 došlo v Praze k setkání 
s Tadeuszem Piatkem z polské Nadace Nautylus 
http://www.nautilus.org.pl/. Tadeusz se 
v Nautilu zabývá hlavně problematikou UFO, i 
když ho zajímá v podstatě všechno (což je stej-
né jako všude). Setkání trvalo asi 2 hodiny.  



Informační bulletin KPUFO - interní materiál Klubu psychotroniky a 
UFO, o.s. Vydává se jednou za 2 měsíce v počtu rovném počtu členů. Při-
pomínky, 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.) lsafa-
rik@volny.cz Internet: http://www.kpufo.cz * kpufo@kpufo.cz. Bankovní 

spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 174472622/0300. 

Do archivu přibylo  Inzerce  
Prodám xerokopii : Kuchynka K.: Záhady lidské 
duše česky Praha 1947 120 s. 60 Kč + pošt. K 
dispozici je pouze 1 ks. Kdo napíše dříve, vyhrává. 
Je také nutno připočítat poštovné a balné (do 25 
Kč) Máte-li knihy, které byste chtěli nabídnout ji-
ným, napište.  

Interní publikace z archivu KPUFO - pouze pro členy a vlastní potřebu 

 

Herold Sherman: Mi-
mosmyslové síly a jejich 

využití (překlad 
z angličtiny). Pouze pro členy 
KPUFO. Cena 30 Kč + pošt. 

 

Člověk a vesmírné cykly. Sou-
vislosti vesmírných procesů na ži-
vot na Zemi. Interní materiál KPU-
FO, pouze pro členy. (40 Kč) 

Kol. aut.: Příručka badatele II.  - Materiá-
ly ke studiu psychotroniky. Z obsahu: Roz-
voj vlastních schopností, práce s kyvadlem a 
virgulí, geopatogenní zóny a jejich detekce, au-
tomatická kresba a aut. písmo, přehled alterna-
tivních léčitelských metod, přístup k některým 
psychotronickým fenoménům (poltergeist, bio-
taxe, aj.) (50 stran, členové KPUFO 40 Kč, ne-
členové 50 Kč).  

Kol. aut.: Konference 
k problematice psychotroniky 

v archeologii. 
Sborník materiálů z malého se-
mináře konaného 30.11.2004 
v Plzni. (Členové KPUFO 40 Kč, 

nečlenové 50 Kč) 

Kol. aut.: Příručka badatele IV.  - Materiály ke studiu psychotroniky 
- proutkařství.  Z teoretických a praktických zkušeností proutkařů: Určování 
směru pohybu podzemní vody, O poslání proutkaře při zřízení studny, Prou-
tek ukazuje vodu, Hledání vody, Odvěká magie, Proutkaři nejsou šarlatáni. 
(členové KPUFO 40 Kč, nečlenové 50 Kč). 

 

ČTV Strážce duší 
(1-5, 6-9) 

čes-
ky 

TV 
seriál 

2 DVD – 80 
Kč + pošt. 

ČTV 
Lars von 
Trier: Krá-
lovství 

čes-
ky 

TV 
seriál 

1 DVD - 40 Kč 
+ pošt. 

 

 Bergier, J.: Víza na ji-
nou Zemi. Z omezeného 
samizdatového vydání. In-
terní materiál KPUFO, pou-
ze pro členy (70 Kč)  

 

Patrovský, V.: Vliv energií na 
organismy a vodu. Vliv mg. po-
le, vliv elektrostatického pole, 
metody zkoušení aktivované vo-
dy, biofyzikální jevy, geopato-
genní zóny, elektromagnetický 
smog, aj. Interní materiál KPU-
FO, pouze pro členy. (30 Kč)  

Válek, O.: Širší pojetí lidské psychiky. Pojednává o díle Břetislava Kafky a nastiňuje zá-
kladní model od něhož se odvíjí pochopení úlohy psychiky v psychotronických jevech. Skrip-
ta, 200 str. A4, kroužková vazba. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (150 Kč)  


