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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)
Upíři, vlkodlaci,
čarodějové
Tajné dějiny
kosmických projektů

Odhalte šokující
tajemství o UFO

česky, anglicky

53 min.

dokument

česky, anglicky

55 min.

Nejděsivější okamžiky
dobývání vesmíru

česky, anglicky

120 min.

1/2009 (85)

KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s.
Vážení přátelé, kolegové,
děkujeme Vám za dosavadní pomoc a podporu. I s tímto bulletinem a časopisem
ostáváte složenku na úhradu čl. příspěvku, a na předplatné časopisů. Vy, co jste
ještě platbu neuskutečnili, neodkládejte ji! Děkujeme!

KPUFO V REGIONECH
KPUFO Karlovy Vary – kdysi jsme se zajímali o Alana Beauforta z Bečova, prý to
byl upír. Pátrání skončeno, byla to mystifikace průvodců zámku. Děkujeme všem,
kdo se na řešení podíleli.
Hledání podzemních chodeb ze zámku v Ostrově nad Ohří by zasluhovalo ověřit
přístroji. Podaří se zorganizovat pátrání?
KPUFO Šumava – plánuje se setkání členů a příznivců záhad v Klatovech. Vznikl
návrh uspořádat na hradě Švihov v návštěvní sezóně celodenní akci pro veřejnost.
Správa hradu je pro. Kdo se ujme organizace?
KPUFO Domažlice – přednáška o záhadách a činnosti KPUFO se konala
26.1.2009 v Poběžovicích.
KPUFO Strakonice – v rámci zavedeného cyklu "besedy u krbu" pořádané
v hospodě a penzionu Vrbno u Blatné se v pátek 10.4.2009 bude konat beseda o
záhadách. Majitelé penzionu uvítají i spolupráci při dalších akcích. Bydlíte-li
v blízkosti a máte zájem tam vystoupit, napište.
KPUFO Chotěboř - Setkání 2009 - jaro 29. – 31.5. 2009. Cena za ubytování,
plnou penzi a pronájem společenských prostor : 750,- Kč. Informace: Milan Knob,
tel. 608 533 398, Přihlášky: Milan Knob, Tyršova 1323, 583 01 Chotěboř. E-mail:
Milan.Knob@seznam.cz, účastnický poplatek zasílejte složenkou na výše uvedenou
adresu do 22. května 2009. Podzimní Chotěboř se bude konat 18. - 19. září 2009.
KPUFO Tachov - Do klubového archivu přibylo DVD s krátkými filmy z činnosti
tachovských badatelů (najdete v inzerci níže). Můžete si ověřit, že zajímavá
badatelská činnost se dá provádět i v amatérských podmínkách bez významných
prostředků. Stačí jen chtít a umět se spojit k práci.
Stále není objeven smírčí kříž, který leží ukrytý po levé straně cesty za Planou
směrem na Kříženec.
Podorlické setkání, které pořádá Klub Záblesk, se bude konat v České Skalici
v Čerychově vile ve dnech 8.5 až 10.5.2009. Přihlášky : Marek Zdeněk
marek.jzm.omega@centrum.cz
Výroční porada Fantastic Fact Clubu se konala v sobotu 24.1.2009 v Otvovicích.

KPUFO Kladno – jistá paní Pospíšilová z Kladna byla u svého syna v Dolní Lutyni
(u Karviné), a zažila strašidelnou příhodu. Dosud není vyslechnuta. Kdo má zájem o
šetření, sdělíme Vám na paní P. kontakt.
KPUFO Benešov – stále není prozkoumán záhadný val v lese v Rousínově na
Benešovsku.
KPUFO Pardubice - v Pardubicích ve sklepě jednoho starého domu se na zdi
zjevoval obrys postavy. Když se dům boural, objevili dělníci v základech zazděnou
mrtvolu ženy. Pravděpodobně ji zde před desítkami let ukryl neznámý vrah.V
současné době je v šetření případ několikanásobné vraždy, v níž přízrak označil
možného pachatele. (Podle : Vašíček, A.: Přízraky se plíží z temnot. Blesk magazín
Speciál, 15.6.1995, s. 12-13) Nemáte kontakt na tamní policisty?
Hlavní porada Projektu Záře se konala 28.2.2009 v Praze.
Konference SFINGA opět na Housce. POZOR!! Termín je 16.-17.května 2009.
Náplň se ladí, návrhy a nabídky na přednášku vítány stejně jako váš názor na to,
zda jako vloni přednášky i v neděli dopoledne, Kontakt: Josef Purkrt, e-mail:
purlab@iol.cz
ČEPES svolává valnou hromadu společnosti na sobotu 7. 3. 2009. Valná hromada
probíhá v budově ČS VTS na Novotného lávce 5, Praha 1 v době od 9. 00 hod. do
15. 00 hod.

SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE
Sdružení badatelů v psychotronice plánuje přebudování stávajícího webu
http://psychotronika.cz na novou podobu. Ing. Oldřich Válek tvoří další badatelský
portál http://ceska.psychotronika.cz a zve další badatele na účasti, diskusích a
bádání na tomto webu. Je nutný překlad „Přehledu psychotroniky“ do angličtiny,
ruštiny a francouzštiny, pomozte!
Vydavatelství CAD PRESS by uvítalo, pokud bychom mohli zprostředkovat
nabídky kvalitních a zajímavých rukopisů o psychotronice z produkce našich členů.
Uvítají i jiné návrhy a podněty v tomto smyslu. Můžete-li cokoli nabídnout, napište.

MEZINÁRODNÍ VZTAHY KPUFO
Stránky KPUFO Slovensko byly přesunuty na adresu http://www.kpufo.eu/sk.
Pokud máte na svých stránkách odkazy na www.ufo.sk, prosím, neprodleně tento
odkaz změňte. Díky. (Martin Toth, KPUFO-SK)

KPUFO MEGALIT
Připravují se materiály a řešení projektu lapidaria megalitů na místě bývalých řad
u Klučku. Vše bude záležet na právních problémech.
Na náš podnět se uskutečnilo v průběhu února a března 2009 zaměření kounovských, nečemických řad a Klučku do jednoho bodu v obci Lipno v rámci diplomové
práce na Katedře matematiky ZČU v Plzni.

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

Z klubového archivu : Krátké filmy z činnosti tachovských badatelů, hledačů
pokladů a psychotroniků: (1) Wogatisburg, známý, neznámý (0:11:20), (2) 14
února 1944 (bombardování Tachova (0:07:00) (3) Dodatek ke článku o Tachově
(0:06:40), (4) Cesty v podzemí – nález chodby) (0:15:30) (5) Milníky času
(0:08:40) (6) Od pomníčku k pomníčku (0:06:20) (7) Slatina (0:03:30) (7) O
tachovských badatelích na TV Nova – Víkend (0:05:00) – vše na 1 DVD – 30 Kč
Detektor (Tesla, Souček, Hitler, Philadelphia, Kamenné koule, kruhy v obilí,
Orloj, tajné zbraně, Golem, UFO, aut. kresba, katedrály) - (všechny díly seriálu
ČTV na 1 DVD) – 30 Kč
ZAZ 1/2009 - Co se stalo pod Horou mrtvých? Magie není přežitek, Mrtví otroci,
Skutečně Ježíš vstal z mrtvých? Přijde konec světa? Podivná mytologie Dogonů,
Setkání s anděly, Lednová invaze UFO, aj.
Cesty psychotroniky 1/2009 – Jak je to s Kirianovou fotografií ? Možnosti aury,
Magnetičtí lidé, Jak funguje Oberou? Co vyvolává zjevení, atd.
Šafařík, L.: New Age. Vznik, podstata, projevy.
Soubor prací postihující řadu aspektů tohoto
fenoménu současnosti. Vydavatelství Včelka Plzeň, 45
Kč
Brotz, K.: Zóny léčivé energie. Soubor prací ze
senzibilní praxe autora. Vydavatelství Včelka Plzeň, 45
Kč (vyjde v dubnu)
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 Klub psychotroniky a UFO, IČO :
45334871 – Borská 19, 320 22 Plzeň, nebo na tel.: 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 25.02.2009)

