
 Prodám knihy  
 
Kukal, Z. – 
Malina J.: 

Soumrak 
kouzelníků  

 Praha, 
Horizont  

1987 Brož. 
205 s.  

60 Kč 

Mostowitz., 
A.:  My z kosmu 

Otazníky 
přichází 
z hvězd 

Praha, 
Práce  1988 

Brož. 
450 s.  60 Kč 

Duffack, 
J.J.: 

UFO – poselství 
z Atlantidy  

Praha, 
Naše 
vojsko 

1994 
Brož. 
270 s. 60 Kč 

Kol. aut. Archeoastronau
tický sborník  

Ročenka 
ČsAAA 

ČsAAA, 
Praha 

1990 Brož. 
172 s. 

50 Kč 

Liška, V.:  UFO – fenomén 
budoucnosti 

 ČsAAA 
Praha  

1991 Brož. 80 
s.  

50 Kč 

Kol. aut.  Archeoastronau
tické sešity  

 ČsAAA 
Praha 

1991 Brož. 60 
s.  

40 Kč 

Dibitanto, 
G.: 

Andělé 
v hvězdných 

lodích 
 

ČsAAA 
Praha 

1991 
Brož. 88 

s.  
50 Kč 

Berger, J.: Mimozemšťané 
v dějinách 

 Odeon, 
Praha  

1992 Brož. 
140 s. 

60 Kč 

Patrovský, 
V. – Keller, 

J.: 

Encyklopedie 
hraničních jevů  VHJ Praha 1996 

Brož. 
105 s. 50 Kč 

Šembera 
O.:  

Nové základy a 
pojetí astrologie 

Letokruh
y  Praha 1994 

Brož. 
100 s.  40 Kč 

Hejda S.:   
Kalorie se 
počítají 

Avicenu
m Praha 1977 

Brož. 
190 s.  40 Kč 

Koukolník, 
F. – 

Koubský, 
P.:    

Šimpanz a 
vesmír 

O 
hvězdách

, 
atomech, 
životě a 
vědcích  

Praha 1998 Brož. 
180 s.  

40 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. 

UFO nejlepší důkazy. 
Podivná setkání (1) 

 

Odhalte šokující 
tajemství o UFO česky, anglicky  53 min.  

 
Vážení přátelé, kolegové, Vážení přátelé, kolegové,  
Sněm regionálních zástupců KPUFO, o.s. se konal v sobotu 20.8.2008 v Praze. 

Projednal dosavadní stav a věnoval se dalšímu vývoji KPUFO. Dokumenty ze 
zasedání budou na webu KPUFO.CZ – DOKUMENTY.     
V diskusi proběhly prezentace o letní expedici do Anglie za agrosymboly a 

megality, o uvedení hesla „psychotronika“ na Wikipedii, o psychotronickém 
průzkumu v terénu aj. Bylo konstatováno, různí pavědci a šílenci, prosazující své 
nesmysly jsou čím dál agresivnější a nesnášenlivější. Je nutné zviditelňovat otázky 
přezírané státními orgány (ochrana památek atd.) a ve spolupráci s ostatními 
organizacemi hledat další možnosti různých akcí, a plánovat je tak, aby se 
nepřekrývaly.  
Čestným členem KPUFO, o.s. byl jmenován Petr Vachler, scénárista a režisér.  
Dále byli odměněni za badatelské úsilí : Ing. Ivan Mackerle a Simona Šmídová. 

Členů KPUFO je k 1.9.2008 707, o 15 více než loni. Setkání se konalo ve velmi 
srdečné atmosféře, došlo k novým seznámením a dohodnutí další spolupráce.  
 
Usnesení 
Sněm regionálních zástupců dne 20.9.2008 schvaluje 
1. zprávu o činnosti výboru  
2. zprávu o stavu hospodaření KPUFO a rozpočet na rok 2009, Směrnice pro 

hospodaření KPUFO 
3. materiál : Mediální působení KPUFO, o.s.  
4. zprávu revizora   
5. složení výboru, revizní komisi 
Předseda  Ing. Pavel Kalina (KPUFO Plzeň)   
Tajemník bc. dr. L. Šafařík (KPUFO Plzeň)  
Hospodář  Věra Drobečková (KPUFO Plzeň)   
Revizní komise: Bc. Tomáš Stěhule (KPUFO Příbram), Tomáš Petráň (KPUFO 

Kutná Hora) 
6.  Členský příspěvek trvá od roku 2007 až do odvolání ve výši  
Pro řádné členy - minimální 120 Kč, vyšší dobrovolný  
Pro korespondenční a čestné členy - dobrovolný 

ukládá 
a) výboru  
-  pravidelně informovat všechny členy o dění a akcích cestou e-mailových 

sdělení, intranetu, informačního bulletinu, v reálném čase předávat přijaté zprávy 
místním badatelům k šetření, rychleji koordinovat úsilí všech složek 

4/2008 (83)  
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-  trvale zajišťovat informovanost veřejnosti o KPUFO, cestou elektronického 
zpravodaje, publikační 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 východní i západní Evropy  
b)  vedoucím sekcí a poboček 
-  rozpracovávat odborné projekty a vyhledávat kontakty mezi ostatními 

neziskovými organizacemi při pomoci k jejich realizaci 
c)  všem členům  
-  vyhledávat a zajišťovat informace o základních směrech činnosti KPUFO - 

anomální atmosférické jevy (UFO), agrosymboly v obilí a trávě, 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 dovednosti v oblasti informačních 

technologií, nebo si je zajistit ve svém okolí tak, aby mohli plně využívat možnosti, 
které KPUFO poskytuje  

jmenuje 
- čestným členem Petra Vachlera 

Plzeň : 20.9.2007 
 

SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE 
 

 
7. setkání příznivců psychotroniky, alternatviní medicíny aj. se uskutečnilo ve 

dnech 19.9. - 21.9. 2008 v rekrečním středisku Geofond v Chotěboři. 
 
Středisko zdraví Brno (SEBIT) pořádá sympozium od pátku 17. října 15. – 19. 

hod. do soboty 18.října 9 – 19 h. Sympozium o informační medicíně a terapii. 
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. 
KPUFO může vyslat 1 čestného hosta, tedy bez úč. poplatku. Chce-li se někdo 
z KPUFO zúčastnit, napište včas, pošleme Vám pozvánku.  
  
 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY KPUFO 
 

 
Byly navázány další osobní kontakty s badateli anomálních jevů ruské organizace 

Kosmopoisk ve Volgogradské oblasti (město Volžskij) a v Astrachani. Došlo dále 
k setkání s vedoucím UFOKOM Bělorusko v Minsku. Vyměnili jsme si drobné dárky, 
CD a DVD s filmy a fotografiemi a prezentacemi z expedic od našich klubů a 
pohovořili  jsme si o zkušenostech z aktuální činnosti.  
 
 

KPUFO MEGALIT 
 

 
21.9.2008 bylo provedeno měření v oblasti „Kounovských kamenných řad“ za 

účelem zjištění možného narušení radiového pole „magnetickým“ podložím nebo 
samotnými kameny. Akce se zúčastnila řada odborníků, členové KPUFO i FFC.  

SPOLEČNOST PRO VÝZKUM KAMENNÝCH KŘÍŽŮ, Muzeum Aš, Mikulášská 3 Aš, PSČ 
352 01, telefon 354 525 195, e-mail: spvkk@muzeum-as.cz, info@muzeum-as.cz, 
www.muzeum-as.cz vás zve na XXV. setkání členů, příznivců a přátel dne 27. a 28. 
září 2008. Pro předběžně přihlášené účastníky jsme zajistili ubytování v hotelu Lev, 
telefon 354525104. Ostatní si zajistí ubytování podle svých potřeb v hotelu U Radnice 
(354526954), nebo v hotelu Goethe (603253377), dále v penzionech Biedroň 
(354525915), Petříková Alena (354525361), Cafe (354526746), a U Sluníčka 
(354525825), nebo ve Františkových Lázních (603705205). 

 

KPUFO AGROSYMBOL 
 

 
V neděli 16. 11. 2008 v pražské Lucerně u příležitosti 15. výročí vydávání 

časopisu Regenerace – viz http://www.regenerace.cz/ setkání s autorem knihy  
Eckhard Weber - Kruhy v obilí 1. 
 

INZERCE 
 

 
Připomínáme, nezapomeňte 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 

 
 
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 - 37/737 43 56 * 
603/70 22 87 (Šafařík L.) lsafarik@volny.cz Internet: http://www.kpufo.cz * 
kpufo@kpufo.cz. Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. 
ořitelna, č. účtu: 174472622/0300. (Uzávěrka 22.09.2008) 


