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Základní informace
o Klubu psychotroniky a UFO ®
Klub psychotroniky a UFO, z.s. - vznikl v Plzni v roce 1991. V
současné době má přes 700 členů, jeho členové mají své kluby a
pobočky ve všech okresech ČR.
Členové se mohou zabývat několika programy, které naplňují hlavní zájmové oblasti klubu:


shromažďování a vyhodnocování zpráv o výskytu UFO, aj. atmosférických jevů.



šetření případů spontánních projevů psychokinese, kontaktů s cizími bytostmi,
zjeveními, únosy lidí, strašidelnými domy. Pomoc postiženým, kterým anomální
jev narušil dosavadní život a náhled na svět.



průzkum, dokumentace a šetření okolností kolem výskytu kruhů a obrazců
v obilí – agrosymbolů.



sledování a šetření místních záhadných historických a archeologických otázek a
souvislostí v ČR i ve světě



evidence a ochrana megalitických památek v ČR



zkoumání možností i mezí při použití metod psychotroniky, alternativní medicíny
a lidového léčitelství na lidské zdraví i v dalších oblastech. Sledování zvláštních
schopností osob a možností jejich využití, pátrání po výsledcích činnosti jasnovidců, léčitelů a mystiků.



studium a hodnocení aktuálních filozofických a náboženských otázek duchovního rozvoje člověka.

Kromě těchto oblastí se lze v klubu zabývat jakoukoli otázkou či oborem - např. astrologií, mystikou, kryptozoologií atd. Na řešení odborných problémů se podílí odborníci z řad členů klubu nebo klub navazuje vztahy s odborníky mimo klub - psychology,
geology, astronomy, archeology aj. specialisty.
Členové KPUFO dostávají v rámci klubového příspěvku
Informační sdělení, kterým klub udržuje pravidelný elektronický kontakt se svými
členy. Oznamuje konání akcí, výjezdů, jednání, apod., zároveň slouží k vnitroklubové
inzerci – je vydáván průměrně jednou za 10 dní, nebo i častěji, podle potřeby.
Klub má rozsáhlou prezentaci na internetu, každá okresní pobočka má své vlastní
stránky. Členové dostávají elektronickou poštou minimálně jednou týdně aktuální
zprávy z klubového dění a mohou se bezprostředně zapojit do pátrání po anomálních
jevech nebo do jejich hodnocení a diskuse. Klubové archivní materiály jsou k dispozici
na interním serveru klubu, přístupný pouze členům.
Kromě toho se KPUFO podílí na vydávání e-časopisů ZAZ (Záhady a zajímavosti) a
Cesty psychotroniky, které do roku 2012 vycházely jako tištěné, a roku 2012 přešly
na el. formu.
Pokud Vás zaujal některý problém z oblasti anomálních jevů nebo máte jakékoli
zkušenosti s těmito a jim podobnými úkazy, případně se chcete na jejich sledování
podílet, napište na naši adresu. Anonymitu v případě intimních a osobních prožitků
zaručujeme.
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Stanovy

I. Poslání, úkoly a činnost KPUFO
Článek 1.
Klub psychotroniky a UFO, z.s. (dále jen KPUFO) je dobrovolná, zájmová, nepolitická organizace, sdružující badatele i zájemce o oblasti psychotroniky, alternativní medicíny, archeoastronautiky, problematiky neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a
další anomální jevy, sporné a nevysvětlené úkazy a události, ať už se odehrávají
v jejich okolí, v ĆR nebo na celém světě, a dále o alternativní teorie na veškeré sféry
života přírody a společnosti, včetně jejich filozofické a náboženské interpretace.
KPUFO působí na území České republiky. Jeho sídlem je Plzeň, Borská ul. č. 19.
Článek 2.

Úkoly a cíle

1. Šířit a prohlubovat teoretické a praktické znalosti ve výše zmíněných oblastech a
příbuzných oborech pořádáním přednášek, kursů, výstav, exkursí, vzdělávacích i zájmových akcí pro členstvo i veřejnost.
2. Týchž cílů dosahovat publikováním zpráv a informací na internetu, v regionálním
i celostátním tisku, v hromadných sdělovacích prostředcích a v ediční činnosti.
3. Shromažďovat, analyzovat a zpracovávat veškerou dokumentaci, poznatky a informace, týkající se zájmových činností KPUFO, a zprostředkovávat je jiným zájemcům a organizacím.
4. Postupně budovat informační banku KPUFO
5. Spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi domácími i zahraničními.
Článek 3.
1. Při plnění svých úkolů se KPUFO řídí obecně závaznými právními předpisy České
republiky a Stanovami KPUFO.
2. V činnosti KPUFO se uplatňují zejména princip dobrovolného členství, jednoty zájmů KPUFO se zájmy každého jednotlivého člena a princip zákonnosti.
Článek 4. Hospodaření KPUFO
1. Hospodaření KPUFO se řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami a
zásadami schválenými Sněmem. Podrobnější úpravy hospodaření může v případě potřeby stanovit výbor KPUFO.
2. KPUFO hradí náklady a výdaje spojené se svou činností z příjmů získaných členskými příspěvky na činnost, dále z příjmů, plynoucích z vlastní činnosti, z výnosu
vlastního majetku a z jiných zdrojů, především z dobrovolných příspěvků, subvencí,
dotací, darů a odkazů.
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II. Členství v KPUFO, práva a povinnosti člena
Článek 5.
1. Řádným členem KPUFO se může stát každý občan České republiky nebo osoba
na jejím území přebývající, starší 15 let, pokud souhlasí s jeho posláním a Stanovami
a zaváže se aktivně se podílet na úkolech a dodržovat povinnosti, vyplývající z jeho
Stanov.
2. Pokud se člen nemůže trvale účastnit činnosti KPUFO, stává se korespondenčním
členem.
3. Formu členství si každý volí při vstupu do KPUFO a na počátku každého kalendářního roku.
4. Na návrh kteréhokoli člena může Sněm udělit kterémukoli občanu ČR i jiného
státu čestné členství, jako ocenění zvláštních zásluh při naplňování hlavního poslání
KPUFO. Každý člen má také právo veta - vysloví-li se kdokoli z členů KPUFO proti
čestnému členství navrženého, nedojde ke jmenování. Čestný člen nemusí platit členské příspěvky. Čestné členství trvá po celou dobu existence KPUFO. Čestné členství je
možné odejmout v případě takového narušení etických norem, které by poškodily pověst KPUFO, vedle porušení zákonných ustanovení ČR. Čestné členství může navržený
odmítnout, nebo se tohoto členství vzdát.
5. Dokladem členství je průkaz, vydaný výborem, opatřený otiskem razítka
KPUFO a podpisem předsedy nebo tajemníka.
Článek 6.
1. Členství v KPUFO vzniká na základě dobrovolného vstupu vyjádřeného vyplněním
přihlášky a zaplacením příspěvku na činnost, o jehož výši rozhoduje Sněm.
2. Překážkou členství v KPUFO není politické ani náboženské přesvědčení, pokud
není v rozporu se společenskými principy humanity, demokracie a zákony ČR.
3. Výbor KPUFO vede členskou evidenci, a udržuje ji v souladu se skutečným stavem.
Článek 7. Základní práva členů
1. Podílet se na řízení KPUFO, spravování jeho záležitostí a kontrole jeho činnosti.
2. Účastnit se činnosti KPUFO a požívat výhody, které KPUFO svým členům poskytuje, zejména bezplatně využívat dokumentaci a archiv KPUFO a přednostně získávat
vydané materiály a publikace, na jejichž edici se KPUFO podílí, bezplatně získávat
zprávy KPUFO.
3. Účastnit se jednání a rozhodování prostřednictvím svých volených zástupců
4. Volit a být volen do orgánů KPUFO.
5. Předkládat návrhy na zlepšení a rozvoj činnosti, obracet se s podněty, připomínkami či stížnostmi týkající se činnosti KPUFO k orgánům a organizačním útvarům
KPUFO a být o jejich vyřízení informován.
6. Být seznámen s výsledky hospodaření KPUFO.
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7. Účastnit se práce některé sekce nebo pobočky KPUFO.
Článek 8. Základní povinnosti členů
1. Dodržovat Stanovy KPUFO a řídit se rozhodnutím Sněmu
2. Zaplatit příspěvky na činnost KPUFO v minimální výši a termínu daném Stanovami a Sněmem
3. Podílet se svou činností na plnění základního poslání KPUFO a jeho úkolů.
Článek 9. Zánik členství
1. Členství v KPUFO zaniká z následujících příčin:
a) vystoupením člena na základě jeho písemného podání a to ke dni doručení tohoto podání výboru KPUFO.
b) Vyloučením pro hrubé porušení Stanov KPUFO. O vyloučení rozhoduje Sněm
c) Nezaplacením příspěvků na činnost KPUFO ve stanovené výši a lhůtě (tolerované
prodlení 2 měsíce).
d) Úmrtím člena.
Článek 10.

Příspěvky na činnost

1. Každý řádný člen je povinen přispívat na činnost KPUFO jednou ročně částkou,
jejíž minimální výši určuje Sněm. Za zvláštní zásluhy o činnost KPUFO může výbor
částku kterémukoliv členovi individuálně snížit. Výše příspěvku korespondenčních a
čestných členů je dobrovolná.
2. Příspěvky se hradí na základě složenky, jejíž splatnost je 60 dní po obdržení.

III. Organizace a řízení
Článek 11.
1. KPUFO vytváří tyto orgány a organizační složky
a) sněm

b) výbor

d) sekce

e) pobočky

c) revizor

Článek 12. Sněm
1. Nejvyšším orgánem KPUFO je Sněm, na níž členové uplatňují své právo podílet
se na řízení KPUFO, na spravování jejich záležitostí a kontrole jeho činnosti.
2. Sněm rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti a organizace KPUFO.
4. Sněm se schází nejméně jednou za rok a svolává ho výbor KPUFO. Jinak musí
být Sněm svolán vždy, žádá-li o to písemně nejméně jedna třetina řádných členů, a to
nejpozději do 3 měsíců od doručení požadavku, nebo na základě požadavku revizora.
5. Právo zúčastnit se Sněmu mají všichni řádní členové, kteří o době a místě zase5
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dání musí být vyrozuměni výborem.
6. Jednání Sněmu řídí předseda nebo jím pověřený zástupce - člen výboru.
7. Do vyhrazené pravomoci Sněmu patří :
a) přijímat a měnit Stanovy před jejich předložením příslušným správním orgánům.
b) volit a odvolávat předsedu KPUFO, členy výboru a revizora a vedoucí sekcí
KPUFO
c) projednávat a schvalovat plány činnosti KPUFO a zásadní otázky naplňování poslání KPUFO.
d) projednávat a schvalovat zprávy výboru a revizora a vedoucích sekcí o jejich
činnosti za období od minulého Sněmu.
e) schvalovat program a rozpočet KPUFO, zásady a zaměření hospodaření, roční
účetní uzávěrku a rozhodovat o užití zisku nebo o úhradě případné finanční ztráty.
f) ustanovovat odborné komise a sekce
g) rozhodovat a řešit veškeré spory uvnitř KPUFO
h) rozhodovat o odvoláních proti usnesením výboru nebo revizora
i) rozhodovat o změně výšky příspěvků na činnost KPUFO
j) rozhodovat o zániku KPUFO a o tom, jak bude naloženo s jeho majetkem po jeho
zániku.
k) bere na vědomí vznik poboček KPUFO.
8. Sněm je schopný se platně usnášet, jestliže jsou přítomny nejméně dvě třetiny
všech řádných členů. Sněm rozhoduje usnesením. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy KPUFO. Způsob hlasování určuje Sněm.
Článek 13. Výbor KPUFO
1. Výbor KPUFO je statutárním a výkonným orgánem KPUFO, který v období mezi
jednotlivými Sněmy řídí činnost KPUFO a zajišťuje plnění usnesení, přijatých Sněmem.
2. Výbor se skládá z: předsedy, tajemníka, hospodáře a vedoucích sekcí. Tajemníka
a hospodáře si volí ze svého středu.
3. KPUFO při jednání se státními orgány nebo při jednáních hospodářsko-právních
nebo pracovně-právních, zastupuje předseda KPUFO spolu s pověřeným členem výboru.
4. Výbor podává zprávy o své činnosti Sněmu a odpovídá mu za svou činnost.
5. Výbor:
a) sestavuje plán vlastní činnosti
b) zpracovává účetní uzávěrku
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c) hodnotí výsledky činnosti KPUFO a předkládá je Sněmu ke schválení s případnými návrhy opatření
d) projednává zprávy revizora, schvaluje a zajišťuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků
e) rozhoduje o záležitostech KPUFO, které nejsou vyhrazeny Sněmu, v naléhavých
případech může rozhodovat i o těchto záležitostech, avšak všechna takto učiněná
opatření musí být schválena nejbližším Sněmem, jinak pozbývají platnosti.
f) zajišťuje, aby byly v činnosti KPUFO dodržovány obecně platné právní předpisy a
Stanovy KPUFO.
g) ručí za informace o jednotlivých organizačních prvcích (sekcích a pobočkách) a
všechna data o členech
h) ručí za to, že poskytnuté informace od členů, sekcí a poboček, budou využity ve
prospěch KPUFO a nebudou zneužity k získání výhod či obohacení třetích osob
ch) rozvíjí kontakty a zajišťuje spolupráci s osobami a organizacemi podobného zaměření v ČR i v zahraničí.
i) informuje členskou základnu o činnosti KPUFO.
6. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor se usnáší většinou
hlasů přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Článek 14. Předseda
1. Předseda:
a) řídí běžnou činnost KPUFO, jednotlivé sekce a pobočky řídí prostřednictvím jejich vedoucích
b) svolává schůze výboru a řídí jeho jednání
c) jedná jménem KPUFO a zastupuje ho, písemnosti o právních úkonech, jimiž
KPUFO nabývá práv nebo povinností, podepisuje spolu s ním další, pověřený člen výboru.
2. Předseda za svou činnost odpovídá Sněmu členů a výboru.
3. Předsedu v čase jeho nepřítomnosti zastupuje tajemník, popř. další člen výboru
Článek 15. Tajemník
1. Tajemník zajišťuje organizačně technické podmínky činnosti KPUFO a jeho výboru, koordinuje činnost jednotlivých orgánů a organizačních složek. Spolu s předsedou
dbá na to, aby se činnost KPUFO vyvíjela v rámci obecně závazných právních předpisů
a Stanov.
Článek 16. Revizor
1. Revizor je fyzická osoba, který působí jako kontrolní orgán KPUFO. Je nezávislý
na výboru, nesmí být jeho členem. Za svou činnost odpovídá pouze Sněmu.
7

Klub psychotroniky a UFO, z.s.

2. Pro zasedání Sněmu vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní
činnosti.
3. Revizor má právo zúčastnit se jednání výboru s právem poradního hlasu.
4. Revizor je oprávněn a povinen prověřovat:
a) finanční hospodaření KPUFO, hospodárné využívání finančních prostředků a pečování o jeho majetek
b) dodržování obecně závazných právních předpisů, Stanov a usnesení Sněmu ve
veškeré činnosti KPUFO.
c) je oprávněn požadovat od orgánů a organizačních složek KPUFO bezodkladné
projednání otázek, které pokládá za naléhavé a nahlížet do všech záznamů, dokladů a
ostatních materiálů KPUFO a požadovat k nim příslušné vysvětlení.
5. Každý člen má právo obrátit se na revizora ve všech věcech, týkajících se KPUFO
a jeho členů. Revizor je povinen věc prošetřit, žádat zjednání nápravy a informovat
člena o výsledcích svých zjištění.
6. Revizor je volen Sněmem vždy na jednoleté funkční období.
Článek 17.

Sekce

1. Počet sekcí se řídí zájmem členů KPUFO o jednotlivé badatelské obory. Jejich
vznik zakládá výbor, právě tak je může i rušit. Toto rozhodnutí schvaluje Sněm. Tematický plán činnosti ustanovené sekce musí vycházet z hlavního poslání KPUFO.
2. V čele sekce je vedoucí sekce volený Sněmem. Je zároveň členem výboru. Za
svoji činnost odpovídá Sněmu a výboru.
3. Vedoucí sekce má tyto práva a povinnosti:
a) řídit a rozvíjet činnost sekce podle Stanov
b) projednávat s výborem zaměření sekce a informovat ho o výsledcích její činnosti
c) svolávat nejméně jednou měsíčně zasedání nebo jinou akci své sekce, projednávat zde zaměření činnosti, informovat o výsledcích činnosti a dále vyvíjet badatelskou
aj. činnost.
d) řídit se rozhodnutím výboru a Sněmem.
Článek 18.

Pobočky

1. Pobočky KPUFO vznikají na území ČR tam, kde se pro jejich zřízení vysloví minimálně 3 členové. Každá pobočka je součástí KPUFO. Vznik i zánik pobočky bere na
vědomí výbor. Plán činnosti pobočky musí vycházet z hlavního poslání KPUFO.
2. V čele pobočky je předseda, volený jejími členy. Za svoji činnost odpovídá pobočce a výboru, jehož jednání se může zúčastnit s právem poradního hlasu. Předseda
pobočky má práva a povinnosti totožná s vedoucím sekce.
3. Pobočka zaniká, klesne-li počet jejich členů pod 3 členy.
4. Zaměření činnosti pobočky, úkoly a způsoby práce si rozhodují členové pobočky
8
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a její volené orgány.
5. Pobočka může mít vlastní název, doplněný názvem Klub psychotroniky a UFO
v kombinacích: „Název – KPUFO okres“ nebo „Název – Pobočka KPUFO“ nebo jen
„KPUFO okres“
6. Pobočky mají povinnost poskytovat úplné a pravdivé informace o své činnosti
výboru, který je archivuje a využívá pouze s vědomím a svolením původců a autorů a
v souladu s normami autorského zákona.
Článek 19. Interní tiskoviny
1. O průběhu, způsobech a výsledcích badatelské činnosti se členové vzájemně informují cestou besed, diskusí, setkání apod. K tomu využívají interních tiskovin.
2. O korespondenci a informacích důležitých pro fungování KPUFO je povinen informovat výbor každého člena cestou informačního bulletinu a to minimálně jednou za
10 týdnů.
3. Každý člen má právo využívat informačního bulletinu k oznámením, vzkazům, inzerci a k vnitroklubovému zveřejnění jakýchkoli informací organizačního charakteru.
4. Vlastní interní tiskovinu může vydávat každá sekce nebo pobočka, a to se souhlasem výboru.

Článek 20. Vztahy mezi sekcemi, pobočkami a výborem
1. Výbor dohlíží na činnost sekcí a poboček, aby tyto ve své činnosti dodržovaly
obecně závazné právní předpisy a naplňovaly hlavní poslání KPUFO.
2. Sekce a pobočky jsou oprávněny účastnit se veškeré činnosti KPUFO a v rámci
možností se podílet na finančním a materiálním zajištění své činnosti.
3. Sekce a pobočky navzájem spolupracují.

IV. Činnost členů
Článek 21. Podmínky a zásady činnosti
1. V KPUFO lze působit
a. badatelskou činností při průzkumu rozličných anomálních jevů a sporných událostí cestou osobních šetření, výjezdů, expedic apod.
b. dokumentární prací při sběru informací o anomálních jevech
c. publikační a osvětovou činností při rozšiřování informací mezi veřejností
d. soukromým studiem literatury a materiálů, archivační činnosti, návštěvou přednášek, kursů aj. akcí podle vlastního výběru
e. způsoby činnosti nejsou vyčerpávající. Pro členství v KPUFO není překážkou zájem o jakékoli oblasti činnosti, týkající se anomálních jevů, ani použití rozličných me9
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tod.
f. členství v KPUFO nelze ztotožňovat s nutností účastnit se klubových akcí a činnosti pobočky v daném regionu.
g. každý člen si vybírá způsob své činnosti podle vlastního zájmu a podmínek. Nikdo nesmí být k ničemu nucen.
2. Podmínky a zásady činnosti
a. KPUFO soustřeďuje informace o anomálních jevech jak v ČR, tak i na celém světě. K tomu dospívá jak vlastní badatelskou činností, navazováním potřebných kontaktů, rozsáhlou archivační a dokumentační činností a vytvářením odpovídajícího zázemí
pro tuto činnost. Tyto informace jsou k dispozici pro badatelskou činnost všech členů.
b. Jestliže člen zpracovává jakýkoli námět, otázku, problém, provádí badatelskou
práci apod., KPUFO nezasahuje do jeho činnosti, nečiní si nárok na kontrolu práce
svých členů.
c. Pokud člen požádá o materiály nebo jinou pomoc KPUFO, písemně se zaváže, že
při publikování výsledků práce uvede, odkud materiály získal, případně se jinak po
dohodě s výborem o KPUFO zmíní, popř. kompenzuje vzniklé náklady.
d. Pokud byl člen pověřen KPUFO ke zpracování zprávy, článku, publikace popř.
k průzkumu určitého problému, a byly mu k tomu poskytnuty materiály KPUFO, je
povinen s výsledky bádání seznamovat průběžně výbor, který s ním se řeší další otázky, zejména publikování případu. Je nepřípustné, aby si výsledky práce ostatních přivlastnil.
e. nečlenovi KPUFO jsou materiály poskytnuty pouze po dohodě s výborem o podmínkách a kompenzaci jejich použití, vedle bezpodmínečného dodržení požadavků autorského zákona.
g. KPUFO je povinen badatelům pomáhat. Je však nepřípustné, aby kdokoli využíval
KPUFO, tedy výsledků práce mnoha členů, k snadnému čerpání informací a nepřiznal
alespoň své zdroje a nebo snad navíc výsledky svého působení před KPUFO utajoval.
h. Vztahy mezi jednotlivými členy uvnitř KPUFO musí být rovnoprávné, přímé a
čestné.
Článek 22. Vztahy s veřejností
1. KPUFO může spolupracovat s jakýmikoliv orgány, institucemi a organizacemi, zůstává však za všech okolností nezávislou organizací.
2. KPUFO může být jako právnická osoba členem jiných sdružení, pokud to stanovy
těchto sdružení umožňují a pokud tak rozhodne Sněm.
3. Každý člen odpovídá za to, aby svým vystupováním, jednáním, i odbornou erudicí zvyšoval seriózní pověst KPUFO.
4. K prohlášení jménem KPUFO je zmocněn trvale pouze výbor.
5. V určitých případech může být k prohlášení pro sdělovací prostředky pověřen písemně výborem kterýkoli člen KPUFO.
6. Při prohlášení pro sdělovací prostředky, ke kterému nebyl člen písemně pověřen
10

Klub psychotroniky a UFO, z.s.

výborem, se člen nehlásí ke své příslušnosti ke KPUFO. KPUFO neupírá nikomu právo
na vlastní názor. Nesmí však být názor jedince ztotožněn s názorem celé organizace.
7. Ve styku s pracovníky sdělovacích prostředků je nutné zajistit kontrolu poskytnutých údajů ještě před uveřejněním – autorizací rozhovorů apod.
8. V případě, že dojde ke zkreslení, ba i k záměrnému překroucení smyslu výpovědi, je věcí daného člena, aby zjednal nápravu formou tiskové opravy. O případu informuje výbor.
Článek 23. Poškození KPUFO
1. Je nepřípustné, aby kterýkoli člen KPUFO spolupracoval s osobami, institucemi a
seskupeními, které poškodily KPUFO (zcizily jeho majetek, nebo se jinak obohatily na
jeho úkor, ohrozily jeho pověst, nebo jinak narušily činnost kterékoli jeho organizační
složky).
2. Každý člen je povinen o případech poškození KPUFO neprodleně informovat výbor.
3. Výbor přijme opatření na nápravu daného stavu, především do individuálního
prošetření případu Sněmem, pozastaví tomu, kdo poškodil KPUFO, členství.

V. Závěrečná ustanovení
Článek 24.

Zánik KPUFO

1. O zániku KPUFO rozhoduje Sněm tehdy, vysloví-li se pro likvidaci 3/4 všech řádných členů. Pro případ likvidace musí být ustanovena likvidační komise, která rozhodne o majetku KPUFO.
2. Při likvidaci musí být v prvé řadě uspokojeny veškeré závazky KPUFO. Sněm
schválí, jak bude naloženo s jeho majetkem.

11
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Směry a koncepce činnosti
1. oblast UFO
Hypotézy o původu UFO
UFO (neidentifikované létající objekty) zahrnují řadu jevů a úkazů, ze kterých vyplývá, že jejich podstata nemůže být jedna, ale že může jít o více druhů různých úkazů.
Přírodovědné
 UFO jsou chybně vyhodnocená pozorování přirozených astronomických, meteorologických jevů, nebo technických projevů lidské činnosti.
 UFO jsou důsledkem dosud neznámých projevů a působení v zemské kůře. (tzv.
"zemská světla").
 UFO jsou dosud neznámé přírodní úkazy.
Mimozemské
 UFO jsou kosmická plavidla, která pilotují nebo kontrolují inteligentní cizí bytosti
(Hynek, A., Jacobs, J. aj.)
 Zkušenosti s UFO jsou zkouškami, kterými nás cizí inteligence testují (Jacobs,
J.)
 Zkušenosti s UFO jsou programem, díky kterému se má lidstvo změnit z "planetárního člověka" na "kosmického člověka". (Sprinkle, L.)
Psychologické
 Létající talíře (UFO) nejsou hmotné objekty, ale mandala, magický disk, který
představuje celistvost a úplnost. Je to jeden z archetypů, univerzálních symbolů, které
vystupují ve snech, viděních, vyvolávají silné emotivní a imaginativní reakce a které
pocházejí z tzv. kolektivního nevědomí. Mandaly - disky UFO - jsou tedy zviditelněné
lidem, kteří touží po harmonii a rovnováze. (Jung, C.G.)
 UFO jsou tzv. psychoidní úkazy, stojící na pomezí fyzikálního a psychického světa, jde o úkazy sice ve vnějším světě, (tzn. schopné zanechat stopu ve fyzikální rovině
- otisky, radarové odrazy, ožehnutí předmětů aj. ovlivnění fyzické stránky člověka) ale
zároveň se pojí s jeho vnitřními zážitky (Grof, S.)
 Stav vědomí pozorovatele umožňuje, aby UFO vstoupily do jeho dimenze prostoru a času a staly se viditelnými. UFO přicházejí z jiných dimenzí prostoru a času ,
které koexistují s naším vesmírem a nemusí být "mimozemské" v obvyklém slova
smyslu (Vallée, J.)
 Určitý specifický stav psychiky jedné nebo několika osob přítomných na určitém
místě v určitém čase umožňují přestup UFO
do roviny vnímání pozorovatele, který je do jisté míry i emitorem tohoto jevu.
Tzn. že jde o osoby s určitými zvláštními dispozicemi k tomuto vnímání, které mohou
být dlouhodobého nebo momentálního charakteru
do našeho fyzikálního světa s možností působit na materiální objekty a měnit
další fyzikální charakteristiky. I v tomto případě je pozorovatel i zároveň emitorem
tohoto jevu.
Pozorování UFO tak vystupuje jako složitý komplex událostí a prvků, který má již
vyšší úroveň synchronicity, tzn. takové souhry událostí, do které vstupují prvky psychologické, místní, časové, fyzikální, aj. povahy, které vůči pozorovateli vystupují jako
náhody. (Šafařík, L.)
12
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Okultní

UFO aj. příbuzné události (vize, zjevení, aj. setkání s neznámými bytostmi,
atd., atp.) jsou astrálním vírem, prostřednictvím kterého přicházejí různé astrální bytosti.
Astrální světlo, popř. astrální vír vzniká v důsledku kombinace
- mentální aktivity člověka nebo skupiny osob
- vlivu místa (průběhu energií Země, kosmu, atd. a aktivizací určitého energetického bodu Země, pozitivního či negativního)
- v kombinaci s časem a dalšími dosud neznámými faktory fyzikální aj. povahy
Podstatou problému jsou tak vlastně magické praktiky.
Směr působení KPUFO
Shromažďovat zprávy o pozorování UFO tak, aby obsahovaly maximum použitelných
informací pro výzkum ve směru :
- fyzikálním (tvar, barva, pohyby, manévry, směr letu, pozůstatky, atd.)
- psychologickém (úloha svědka jako emitorů a původců jevu)
- místním (úloha místa a jeho možné úlohy ve vzniku a působení UFO)
2. kruhy a obrazce v obilí - agrosymboly
Hypotézy o smyslu agrosymbolů
 Agrosymboly - jsou poselstvím, nositelem jakéhosi sdělení, přicházející k lidstvu
od jakési cizí inteligence, zejména mimozemského původu.
 Agrosymboly jsou upozorněním na návrat mimozemských bytostí, zejména
těch, kteří zde již působili v dávné minulosti a ovlivnili staré kultury (Sumer, atd.) jehož podobné výrazové prostředky údajně v agrosymbolech používají.
 Prvotní tvary agrosymbolů (kruh, spirála) jsou základními archetypy, dané podle názoru švýcarského psychologa C. G. Junga lidskému podvědomí jako znak celistvosti a vývoje. Agrosymboly jsou proto jakýmsi signálem, pomyslným návratem
k těmto prvotním znakům lidského chápání a mají ukazovat na přicházející proces
převratných změn, jež mají brzy nastat.
 Agrosymboly jsou způsobem komunikace nejen s lidstvem, ale i s celou planetou. Obrazce mohou být důkazem existence starého neverbálního jazyka Tifinag, vykazují podobnost s obrazci na planině Nazca v Peru, atd.
 Agrosymbolům dosud nikdo nerozumí, dosud nebyl rozluštěn jejich obsah a
smysl. To může být podkladem pro tvrzení, že jde o komunikaci mimo nás, komunikaci, která není člověku určena. Obrazce mohou být vedlejším produktem nějakého jiného, sekundárního znaku jistých odlišných procesů, normálně nepozorovaných.
 Agrosymboly tak mohou vznikat jako důsledek působení vesmírného všeobsahujícího informačního pole - jako Bůh - vševědoucího a všudypřítomného.
 Agrosymboly se obrací přímo na vědomí člověka. Jsou tedy symboly v pravém
slova smyslu.
 K lidské civilizaci promlouvá celistvý organismus Země prostřednictvím piktogramů na polích, které jsou vytvářeny odspodu. Podle této teorie naši předkové uměli
s "Matkou Zemí" hovořit na př. pomocí vztyčování megalitů a dalších megalitických a
kultovních staveb. Proto se také tyto obrazce objevují poblíž prehistorických svatyň.
Podle tohoto názoru mohou být UFO nebo další provázející jevy sekundárním znakem
při tomto vytváření.
Přes řadu hypotéz obsah a smysl agrosymbolů nebyl dosud odhalen. Ani jediná hy13
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potéza dosud neobsahuje a nepostihuje všechny stránky tohoto jevu v plném rozsahu.
To může jen být důvodem pro další, ještě podrobnější a důslednější průzkum agrosymbolů a všech jeho znaků a souvislostí.
Směr působení KPUFO
- včasné zjištění a zadokumentování každého případu výskytu kruhů a obrazců v
obilí v ČR
- ověřování, provádění zkoušek, testů, a průzkum anomálií
- hledání souvislostí vzniku obrazců
a) archeologické, historické - osídlení, památky, historické záznamy
b) geologické - zvláštnosti podloží, a jeho možný vliv
c) biologické, botanické, - sledování, rostlin, apod.
d) mytologické - pověsti a legendy lokality
e) religiózní - souvislosti s kultovními místy, svatyněmi apod.
- ověřování hypotéz na vznik a smysl obrazců, hledat vlastní vysvětlení a hypotézy o podstatě a vnitřním smyslu obrazců
3. oblast filozofie
Směr působení KPUFO
- individuální studium filozofických směrů pro pochopení základních východisek
anomálních jevů
- dovedení nových nebo alternativních názorů na oblast hraničních jevů do filozofické
oblasti
- snaha o filozofickou interpretaci anomálních jevů
4. oblast archeoastronautiky, historie
Východiska :
1. Lidstvo
vzniklo zásahem zvenčí (v
podstatě odmítnutí některých prvků
evoluční teorie). Do vývoje
života na Zemi
se zasahovalo
:

1) na nejnižších organických procesech (při vzniku prvních složitějších sloučenin, aminokyselin, první buňky apod.)

Současná
civilizace není první civilizací na Zemi. Před ní
existovaly

1)
člověk
(civilizace)
v
druhohorách
v druhohorních vrstvách, otisky stop. apod.)

2) do vývoje živočišných druhů (opů...)
3) do vývoje druhu Homo sapiens, do vývoje jeho civilizace
3a) kombinace těchto možností
4) lidstvo bylo na Zemi dopraveno zvenčí, odjinud (viz mýty národů
a pod.)

(nálezy

předmětů

2) civilizace obrů
3) existence neznámých civilizací (Atlantida, Lemurie, Mu, Hyperborea, aj.) a otázka jejich zániku (potopa, dopady asteroidu, posuny
Země, přílet neznámých planet - Nibiru, aj.).
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4) známé starověké civilizace (Sumer, Egypt, Indie aj.) jsou odrazem těchto zaniklých civilizací, jež využívaly jejich poznatků
v transformované podobě, mnohé poznatky se přechovaly ve formě
esoterických základů světových náboženství.
Bájné země a krajiny
Atlantida
Šamb ha lá

kontinent, o kterém psal Platón v dialogu Tímaios a Kritiás. Umístěn nejčastěji do ostrovů v Atlantiku, Středozemním moři, na Antarktis.
bájná říše, vstup do těchto prostor je podmíněn duchovní vyspělostí hledajícího

Lemurie

kontinent, který měl existovat kdesi v Indickém oceáně

země Mu

kontinent v Tichém oceáně

Agharta

podzemní říše pod zemským povrchem, se vstupy v různých částech světa, hlavně v Tibetu

Země kněze Ja- kdesi ve Střední Asii
na
Ostrovy nesmr- z japonské mytologie
telných
El Dorado
Sannikovova
země

bohatá, bájná země oplývající zlatem ve Střední Americe
- ostrovy za polárním kruhem mezi Asií a Amerikou

Směr působení KPUFO
-

dokumentace a prověřování sporných historických a archeologických otázek v ČR
5. oblast alternativní medicíny

Přehled alternativních léčebných metod
Příčiny porušení zdraví
Fyzikální
Úraz
Chemické
otrava
Biologické
nákaza, genetické vlivy
Psychické
psychologické vlivy
Duchovní
magické vlivy
Karmické
vlivy minulých životů (které však mohou
být i všechny předchozí
Kombinované
Alternativní terapie
Fytoterapie
léčení pomocí rostlin

léčba pitím bylinných čajů
léčba pitím šťáv ovoce a zeleniny
15
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Fytobalneoterapie
Sparygika

Bachova terapie

Aromaterapie

rostlinné lázeňství
alchymistická a náboženská
představa o čistotě těla pomocí speciálních rostlinných
prostředků
nemoc vzniká slabostí charakteru

omývání, koupele, zábaly
léky k vtírání a k orálnímu
použití

léčba spiriztuálním úsilím a
energií, výtažky z květů harmonizující psychické a nervové síly (orální použití)
rostlinná energie může obno- léčba vůněmi rostlin, esencevit narušenou rovnováhu mezi mi k vdechování i k orálnímu
tělem a duší.
použití

Homeopatie
Biochemie podle Schuslera

nemoc je chronická porucha
konstituce
nemoc je nedostatek minerálních látek

Nosody

kombinace
homeopatie

imunizace

Homotoxikologie

nemoci
otravou

Mikrobiologická terapie

nemoc
vzniká
střevní flórou

jsou

a

postupnou
špatnou

Nervová terapie podle Hu- nemoci jsou způsobeny ohnekeho
niskem (rušivým polem) v
těle
terapie enzymy
specifické bílkoviny mohou
podporovat
obranyschopnost organismu
Léčba implantací čerstvých na nemocného je třeba
tkáňových struktur
přenést vitalitu mladých
zvířecích buněk
- Theurerova terapie
povzbuzení autoléčby extrakty ze zvířecích buněk,
- terapie brzlíku
povzbuzení imunitního sys- THX
tému extrakty z brzlíku,
- organoterapie
atd.
- cytoplasmatická terapie
- Wiedemannova kůra
chelatoterapie
nemoc vzniká odvápněním
cév
Krevní doping
životní síla z kyslíku a ultra- HOT
fialového světla
- UVB

léčení nepatrnými dávkami
látek
léčba zředěnými anorganickými solemi,
užívanými
orálně
očkování prostředků z původců nemoci a nemocných
tkání, orálně a injekčně jako přenos informace
léčení pomocí homeopatických a ostatních ředěných
medikamentů, nosodů
léčba očkovacími látkami ze
střevních baktérií (orálně i
injekčně)
léčba injekcemi s narkotizačními prostředky
léčba orálně i injekčně
injekce žijících buněk
čerstvě zabitých zvířat

z

léky se podávají injekčně

injekční podávání léčiv
odňatá krev je preparována
kyslíkem a UF ozařováním
as opět vrácena do organismu
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autohemoterapie

látka z vlastního organismu injekce
má
posílit
jeho
obranyschopnost

Léčba dechem
Jóga
Kyslíková terapie

dechové meditace
přívod kyslíku má zvýšit léčba inhalací
vitalitu organismu
kyslík má podpořit prokrvení
ozón má povzbudit prokr- injekce, výplachy, vtírání
vení
ionizovaného oleje, inhalace
působí jako odblokování Hyperventilace, zvýšeným
podvědomých zábran, které příjmem vzduchu
způsobují i somatické obtíže (psychoterapie)

léčba infúzí kyslíku
Ozónová terapie
Holotropní dýchání

dietoterapie

léčba regulovanou stravou

zákazy určitých potravin,
půst
Breussova úplná protirako- 42 dnů zeleninových šťáv a byl. Čaje
vinnová kůra
Schrottova léčba
omezení stravy a tekutin
vegetariánství
stravování se rostlinnými produkty
nebo jen syrové rostlinné stravy
makrobiotika
metoda A. Davisové
vitamíny a minerální soli
ruční mechanické zásahy
Reflexologie

tlakem na určitý bod těla se vyvolává znecitlivění v
jiném i vzdáleném místě
chiropraxe
manipulační léčba (masáže, napravování)
reflexní masáže
masáží reflexních zón se ovlivňují vnitřní orgány
akupresura
tlak na reflexní zóny na povrchu těla
moxa
nahřívání smotkem pelyňku
shia-tzu
jap. systém tlaku prstů
akupresura ruky
korejský systém
Nogierův systém - aurikulote- akupunktura ušního boltce (jehlami, tlak. Klíšťkami)
rapie
akupunktura
-

elektropunktura
termopunktura
magnetopunktura
laseropunktura
hypnopunktura

zadržená
energie působení na body pod kůží, čímž se ovlivmusí znovu proudit ňují vnitřní dráhy a orgány
působení el. Proudem
působení tepelným (infračerveným) tokem
působení mg. Polem
působení laserem
působení hypnózou, sugescí

17

Klub psychotroniky a UFO, z.s.

vodoléčba, balneoterapie
- Priesnitzův systém
- Kneipův systém

koupele, využití horké nebo studené vody

sauna
léčebný tělocvik
jóga
tai - chi
qui - gong

fyzická cvičení
čínská technika uvolnění, podporuje dýchání a pohyblivost

tanec
psychoterapie

ovlivňování nemocného psychic- nejen psychických, ale i sokými prostředky
matických poruch

sugesce
- autosugesce
hypnóza
jóga
Schultzův autogenní trénink
muzikoterapie
Léčení předměty
- metaloterapie
- krystaloterapie
- magnetoterapie

Léčení barvou
- světloléčba
Laserová terapie
- SOFT
- MID
- kolorterapie

Terapie
- MORA
- BICOM
Bioenergetika
Bezkontaktní masáž
- urovnávání aury

ovlivňování hudbou

mg. pole
vzbudit
výměnu

léčení pomocí kovů
nošení drahých kamenů
má po- ovlivňování magnety, náramky
látkovou

léčba slunečním světlem
laserové paprsky mají povzbudit buňky k
růstu a látkové výměně
barvy informují o léčba barevným světlem (brýlemi apod.)
nemocech a odstra- vodou, která byla osvětlena barvou
ňují je
nošení barevných fólií
nemoci
jsou
způsobeny léčba vlnami a chvěním
chybným vlněním v organismu
životní energie a její výměna s okolím
nemoci vznikají z poruch celkové vitality (dříve magnetické tahy, metoda F. Mesmera totéž)

léčba přikládáním rukou, přenášením životní energie (bioenergie) z ošetřujícího na pacienta
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Kraniosakrální terapie

nemoci jsou způsobeny poru- léčba jemnými dotyky
šenou pulsací mozkomíšního
moku

Ovlivňování stavu pacientů na dálku
- psi - healing
ovlivnění stavu pacienta
- pomocí induktoru (části oblečení, fotografie, rukopis,
atd.)
- bez induktoru
- mumiální léčba
podstata nemoci se přenáší na mumii, prostředníka (magický prostředek)
- exorcismus
vymítání démonů způsobujících nemoci
Etikoterapie

léčba pozitivním životem

Orientální léčebné systémy
Ajurvéda
systém indické medicíny, zdraví je výsledkem rovnováhy
těla, duše, ducha a životního prostředí.
Jóga
systém meditačních technik s tělesnými cviky - pohroužení
se do náboženské zkušenosti
Antroposofická medicína
nemoc je nerovnováha těla, éterického, astrálního těla a
vlastního Já.
Směr působení KPUFO
-

rozvinout badatelskou a ověřovací činnost v oboru bioterapie a biodiagnostiky,
ověřování a dokumentace úspěšnosti léčebných zákroků a jejich nositelů
sledovat publikační, lektorskou a přednáškovou činnost v oblasti psychotroniky a
alternativní medicíny a vyhodnocovat ji
monitorovat organizační dění v oblasti léčitelství a alternativní medicíny
na základě poznání ověřených a spolehlivých metod alt. medicíny a těch, kteří je
používají, vytvořit fungující službu na doporučení a zprostředkování těchto informací veřejnosti
6. Oblast psychotroniky

Zdroje psychotroniky
1. Parapsychologie

a) magie
d) okultismus

2. Přírodní filozo- a) staročínská
fie

3. Metavědecké pojetí

a) metafyzika

b) teosofie
e) mediumismus
b) staroindická

c) astrologie

c) staroegypt- d) antická
ská

b) mesmerismus

c) metapsychologie

Základní problémy psychotroniky
- problém distanční interakce - co je přenosovým agens při uskutečňování psychotronických jevů
1. částice

a) neutrina
(Martin - USA)

b) mentiony
(Kahuda - ČSSR)

c) tachyony
(Silva - Chile)
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2. pátá fyzikální
interakce

3. klasické fyzikální interakce a
jejich specifické
konfigurace

4. koncepce zaměřené na subjekt
5. vztah celku
hmoty (organismu, subjektu) k
prostředí

a) fundamentální
záření hmot (Kahuda - ČSSR)

b) kvazimagnetismus (Krmešský - ČSR)

c) biogravitace
(Fedorenko SSSR)

d) elektromagnetismus (Vasiljev SSSR)

a) elektromagnetismus (Manczarskij - Polsko)
b) "stínové" pole (imaginární složka elmg. Energie (Shija Inomata - Japonsko)
- energetické a informační pole organismu (biopole, biologická plazma,
aura, atd.)
- podíl na tvorbě distančních interakcí,
- možnost existence elementárních částic rozmístěných v živém organismu, které vytváří složitá seskupení, jež vytváří jednotnou energetickou síť celého organismu (Griščenko - SSSR)
-

hypotéza informačních vlastností prostředí ("informační pole")
vlastnosti inf. pole uchovávat v sobě každý děj, proces i samotnou
existenci hmoty

Základní oblasti zájmu psychotroniky
1. studium distančních interakcí v rámci živé hmoty (mezi lidmi navzájem - telepatie, bioterapie, atd., mezi člověkem a zvířaty, rostlinami)
2. studium distančních interakcí mezi živou a neživou hmotou (psychokinese, dermooptické
vnímání, proutkařství, apod.)
3. studium distančních interakcí mezi živou hmotou a tzv. informačním polem vnějšího prostředí (telegnose)

Směry působení KPUFO
- působit v součinnosti s dalšími směry, především alternativní medicínou
- sběr a dokumentace spontánních psychotronických projevů a fenoménů ( případy
poltergeist, zjevení, kontakty s mrtvými, kontakty s cizími bytostmi, apod.)
- dokumentace, sledování vývoje zvláštních psychotronických fenoménů a schopností v ČR (jasnovidectví, telepatie, hypnóza, biopřitažlivost apod.)
- využití psychotronických schopností v rámci dalších otázek a problémů (proutkařství v archeologii, apod.)
Z koncepce vyplývá úhrnný směr působení KPUFO :
1. dokumentace anomálních jevů, podle účelné klasifikace, poznání jevů a jejich odlišení
2. sledování svědků, pozorovatelů aj. zainteresovaných osob pro poznání jejich úlohy
při výskytu anomálních jevů
3. poznání místa, jejich historického vývoje, zvláštností a souvislostí pro výskyt anomálních jevů
Vytvořená databáze tedy zahrnuje a umožňuje
- propojení anomálního jevu, místa, kde k události došlo a pozorovatele - svědka či
účastníka události a tím hledání souvislostí v komplexní rovině
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Návody pro praktickou badatelskou činnost
Ke sladění činnosti KPUFO v badatelské práci, k vyrovnání rozdílů mezi jednotlivými
členy, které jsou dány věkem, vzděláním a zkušenostmi, vydáváme následující praktické návody pro postup v jednotlivých zájmových oblastech.
Čas od času se badatelé z KPUFO dostávají také do situace, kdy je potřebné zajistit
nález nějakého hmotného artefaktu, pro případný další průzkum. Tyto artefakty jsou
různé povahy (např. nálezy kovových úlomků v piktogramech, různé tekutiny, hmyz či
jeho pozůstatky, ožehlý či jinak poškozený porost atd.) a proto je potřebné vědět, jak
nejlépe postupovat, jaké použít nástroje a pomůcky či jak je v případě nouze nahradit, aby další průzkum měl smysl, aby neodborným zásahem nedošlo k znehodnocení,
poškození předmětu atd.
Návody nejsou dogmatem, pokud některý z členů má možnosti zajistit otázku či
zpracovávaný problém lépe a na vyšší úrovni, nekladou mu tyto návody žádné překážky. Byly však konzultovány a zpracovávány pod přímým dohledem specialistů,
pracujících v jednotlivých oborech a měly by zajistit základní úroveň pro další činnost.

Postup pro vyšetřování případů UFO
Pro sběr případů UFO je k dispozici dotazník KPUFO, přičemž cesta k jeho zhotovení
a pohnutky vedoucí k jeho obsahu a celkové koncepci jsou popsány v materiálu : Šafařík, L. : Porovnání dotazníků na zaznamenání anomálních jevů - UFO. ZAZ, roč.
1999, č. 1. Jeho používání však vyžaduje dodržování určitého postupu i pravidel,
zejména v osobním styku, neboť tento dotazník je využíván především pro korespondenční styk přímo se svědky anomálních úkazů.
Další okolností, která ovlivní způsob práce a vystupování na veřejnosti je to, zda
chcete působit
-otevřeně, tj. přímo se hlásíte k KPUFO, veřejnost to o Vás ví, je zveřejněna Vaše
adresa a telefon pro hlášení případů, atd.
-skrytě, tzn., že širší veřejnost neví o Vašem zájmu a příslušnosti k badatelům tohoto zaměření.
Jak postupovat při práci v této oblasti :
Zdroje informací : Nejvlastnějším zdrojem údajů a informací o anomálních jevech
je především živý styk s lidmi, zájem o své okolí, o dění ve své blízkosti. Těmito zdroji
mohou být :
-příbuzní, známí, spolupracovníci, aj… další osoby z přímého styku s lidmi, kteří
Vám sdělí zážitky své nebo třetí osoby
-z článku z novin, časopisu, regionálního tisku, aj. hromadných sdělovacích prostředků, přičemž jméno a adresa svědka nemusí být zveřejněna. V tomto případě je
nutné především : zkontaktovat neprodleně pisatele článku, redakci, zjistit jméno a
adresu svědka, a dále seznámit pracovníky redakce s cíli a koncepcí činnosti KPUFO.
-přímé telefonické nebo osobní oznámení od svědka
Postup práce se svědkem anomálního jevu :
V případě, že osoba je prostorově vzdálená, mimo dosah a dopravní možnosti badatele, nebo badatel hodlá působit skrytě, tj. nechce nebo nemůže vystoupit a podílet se
na průzkumu osobně :
-oznámit centru KPUFO podrobnosti případu, průběh svého dosavadního šetření,
jméno a adresu svědka
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-KPUFO - zajistí buď osobní návštěvu členem, který působí ve větší blízkosti u daného svědka, nebo obešle svědka korespondenčně.
V případě, že osoba je prostorově blízko a badatel nepůsobí skrytě : písemně nebo telefonicky domluvit se svědkem osobní návštěvu. Pokud svědek odmítá
osobní návštěvu, ale neodmítá spolupráci, postupujte jako v předchozím bodě. KPUFO
zajistí potřebnou korespondenci. V žádném případě nenuťte svědky k něčemu, co sami
nechtějí.
K osobnímu šetření je nutný : tiskopis KPUFO, fotoaparát, psací potřeby, mapa.
Dodatečné vybavení : kompas, dalekohled, diktafon, videokamera.
Před vlastním rozhovorem je nutné sdělit koncepci šetření KPUFO, jeho cíle, zaručit
anonymitu svědka. K tomu je možné využít úvodní dopis z tiskopisu KPUFO. Ujistit
svědka, že bude s dalšími kroky a postupem šetření tohoto případu seznámen.
Pak nechte volně vyprávět svědka celý příběh, bez ovlivňování a přerušování, přičemž je nutné si činit poznámky podle kostry vyprávěného příběhu (příp. nahrávat.
Všímejte si, co svědek zdůrazňuje, co si o případu myslí, co na něj nejvíce působilo,
jakou mu připisuje váhu.
Po skončení vlastního vyprávění rekapitulujte celý příběh opět od začátku, přičemž
je nutné se držet osnovy z tiskopisu KPUFO. Dbejte na zodpovězení všech otázek,
zejména těch, kterých se svědek ve vlastním vyprávění vyhnul. Všímat si otázek, kterým se svědek vyhýbá i nadále, přes upozornění a opětovné otázky.
Při zhotovení nákresu objektu, jeho manévrů, atd. musí tyto nákresy vyhotovit sám
svědek ! Nákres musí být vztažen ke známým předmětům, velikost objektů a jejich
manévry porovnat s Měsícem v úplňku, apod.
Pokud je to možné, provádějte šetření na místě dané události. Tam zachyťte velikost jak podle velikosti okolních předmětů (stromy, domy, apod.) Je také možné místo a daný směr vyfotografovat a s fotografií opětovně zajít za svědkem (nebo mu ji
poslat), aby do ní zakreslil velikost tvar a pohyby předmětu.
Místo a směry pohledů zakreslete do mapy, případně zhotovte plánek místa.
Při zachycení osobních údajů postupujte podle tiskopisu KPUFO, vysvětlete svědkovi, k čemu tyto údaje slouží. Zde postupujte nanejvýš obezřetně a taktně.
Při návštěvě si všímejte povolání, zaměstnání svědka a jeho rodiny, jeho zaměření (technické nebo více humanitní) - např. podle knih v knihovně, atd. Pokud je více
technické, je potřebné zvlášť vhodně vysvětlit smysl osobních otázek na prožívání a
předchozí psychickou aktivitu. Nejde o to, zpochybnit důvěryhodnost svědka, ale zjistit dispozice k vnímání anomálního jevu.
Všímejte si vztahů v rodině a pokud je to možné, i vztahů s ostatními lidmi, jakou
má svědek pověst v okolí (v ulici, v zaměstnání apod.) To lze zjistit před vlastní výpovědí, při hledání svědka, atd.

Postup při vyšetřování případů psychotronického charakteru
Pro vyšetřování případů psychotronického charakteru (tj. zjevení, případy poltergeist, setkání s neznámými bytostmi, aj spontánní úkazy) je k dispozici dotazník KPUFO,
jehož koncepce je téměř shodná s dotazníkem na případy UFO a je možné je proto v
případě nouze zaměnit.
Pro vlastní šetření platí tentýž postup jako při vyšetřování případů UFO. Se zvláštním zřetelem je třeba si všímat osobních údajů svědků, vztahů a jejich zaměření.
Před vlastním šetřením se pokuste získat o případu maximum nezávislých informací
- z tisku, od jiných svědků, atd. Při řešení se pokuste hlavního svědka nebo svědky
vyslechnout mimo jejich domácí prostředí, nebo mimo místo, kde k úkazu došlo. Po22
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kud je to možné, k vyslechnutí svědka přizvěte min. jednoho dalšího člena KPUFO nebo blízkou osobu, nejlépe takovou, která má humanitní vzdělání nebo zaměření.
Při řešení případu buďte v kontaktu s výborem KPUFO. Při návštěvě inkriminovaného místa buďte obezřetní, staňte se nezávislými a ničím neovlivněnými pozorovateli a
sběrači faktů. Nedopusťte a nezapojujte se do žádných psychotronických aj. experimentů, pokud neznáte jejich podstatu a nemáte v jejich provádění zkušenosti.
Při vyšetřování a na daném místě, nehodnoťte, nerozvíjejte úvahy o podstatě jevů,
nepředvídejte další případný vývoj, nezneklidňujte svědky popisováním jiných případů.
Z šetření napište zprávu, kterou zašlete výboru KPUFO.

Pracovní postup při průzkumu agrosymbolů
Metodiku průzkumu agrosymbolů lze rozdělit na
 fázi přípravnou
 fázi bezprostředního průzkumu a
 fázi vyhodnocení výsledků a rozboru informací.
Přípravná fáze zahrnuje zejména : sestavení pracovní skupiny, její vybavení technickými prostředky průzkumu a doprava na místo výskytu agrosymbolu.
Úspěšnost této fáze závisí na vytvoření fungující informační sítě, včasnosti předávaných informací a vybavení pracovní skupiny odpovídajícími telekomunikačními prostředky.
Bezprostřední průzkum představuje změření, topografické zpracování, zhotovení
fotodokumentace a videodokumentace. Zároveň, podle stupně technického vybavení
následuje radiologický, magnetometrický, biologický, entomologický popř. i zdravotnický průzkum přítomných svědků, dále sběr vzorků rostlin, půdy a hmyzu. Dále zahrnuje i obhlídku okolí, získání informací od přítomných svědků a obyvatel blízkých obcí
za účelem zjištění výskytu anomálních jevů. Tato fáze pokračuje i průzkumem v dalších dnech, popř. po celou dobu existence agrosymbolu. Fáze je závislá na technickém
vybavení pracovní skupiny, i na odbornosti jejich členů a zejména na jejich časových a
dopravních možnostech.
Fáze vyhodnocení znamená soustředění získaných informací vlastních i od dalších
badatelů. Představuje rozbor informací docházejících z dalších institucí, na př. výsledky průzkumu vzorků, odpovědi na dotazy místních činitelů, svědků a odborníků různých profesí, na př. pro geologické zhodnocení podloží atd. Fáze zahrnuje studium
literatury, zejména regionální historie dané lokality, studium pověstí a tradic, dále příslušné vlastivědné literatury, studium mapového materiálu a pod.
Pro informovanost veřejnosti o základních požadavcích na průzkum agrosymbolů
byl sestaven jednoduchý a obecný postup, podle kterého lze v případě nutnosti provést potřebné šetření.
Na podrobné zaznamenání informací z průzkumu slouží tiskopis, který z tohoto postupu vychází.
Tiskopis na zaznamenání informací z průzkumu agrosymbolů
Významnou pracovní pomůckou pro badatele zaměřené na průzkum agrosymbolů je
katalogizační záznam o jednotlivých případech jejich výskytu.
Důležitost tiskopisu spočívá jednak v tom, že ukazuje vedle postupu možného průzkumu těchto úkazů i podstatné výzkumné možnosti, které studium tohoto problému
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poskytuje.
Za druhé, pečlivě vyplněný tiskopis o každém jednotlivém agrosymbolu se stává
nejcennějším dokumentem pro další, pozdější průzkum budoucích badatelů a výzkumníků.
Řádně vyplněné tiskopisy se stávají podkladem pro seriózní vypracování evidence
agrosymbolů a pro průzkum jejich podstatných znaků a stránek.
Úplné zpracování a vyplnění tiskopisu předpokládá velmi intenzivní a časově náročnou činnost, která u mnoha případů dosud nebyla úplně dokončena. V určitých případech jde jen o vyplnění torzovité, dané možnostmi badatelů i úplností technického vybavení. Ale i takové informace jsou důležité. Nelze jen spoléhat na údaje z bezprostředního průzkumu, velmi důležitou je i činnost sběru dat z literatury i pozdějšího,
následného šetření a studia.
Při sestavování tiskopisu byla vzata v úvahu možnost a zpracování výpočetní technikou. Jde o dotazník, který byl kolektivně zpracován sekcí "Crop circles" Klubu psychotroniky a UFO, i prodiskutován s dalšími badateli. Vychází však především z praktického průzkumu agrosymbolů během uplynulých let, který tato skupina prováděla.

Konkrétní postup při průzkumu agrosymbolů
Dozvíte-li se o výskytu kruhů a obrazců v obilí (přímo, ze styku s lidmi, nebo třeba i
z místního tisku), uvědomte neprodleně členy Klubu psychotroniky a UFO na
níže uvedených telefonních číslech. Uvědomění prosím neodkládejte, významně tím
přispějete k včasnému zachycení potřebných informací.
Telefonicky prosím sdělte :
1. Místo - obec, u které k objevu došlo.
2. podrobný popis cesty, komunikace k obrazci, orientační body v okolí
3. datum, hodina objevení
4. tvar obrazce, základní rozměry, druh plodiny
5. Vaše jméno, adresu, tel. spojení, jak jste se o výskytu dozvěděli. Pochopitelně uvítáme i další poznatky.
Pak se rozhodne, která naše skupina provede podrobný průzkum. Pochopitelně Vás
tím nijak neomezujeme a uvítáme, pokud bude obrazec ve Vaší blízkosti, když provedete prvotní zajištění základních údajů a zadokumentování případu. Cestovné, popř.
další výdaje (zhotovení fotografií, atd.) Vám oproti zaslaným dokladům uhradíme. Nespoléhejte se na zprávy, že obrazce už zkoumali "nějací odborníci". U kruhů
se vyskytuje řada hochštaplerů a samozvaných expertů, kterým jde jen o to, jak by se
za pomoci tohoto jevu zviditelnili, bez jakéhokoliv přínosu pro skutečnou badatelskou
činnost. Nedejte se také ovlivnit zprávami, že jde o padělky - tuto skutečnost může
prokázat pouze laboratorní průzkum rostlinné tkáně.
1. Místo obrazce zakreslete do podrobné mapy (min. turistické 1 : 100.000),
nakreslete plánek okolí (vzdálenost a směr k okraji pole, k cestě, atd.)
2. změřte všechny rozměry obrazce (s min. přesností na 0,5 m) - průměry
kruhů ve směru sever - jih, východ - západ, vychýlení středů, délka a šířka obdélníků,
vzdálenosti jednotlivých obrazců, kruhů, obdélníků atd. od sebe, atd. Při měření složitějších obrazců je nejlépe vycházet z jednoho bodu (např. středu centrálního kruhu) a
vzdálenosti okrajů, středů dalších obrazců stupňovitě načítat. Nezapomeňte zaznamenat azimuty k orientačním bodům. Pozor ! Pokud se průzkum provádí brzy po vzniku,
může se projevit magnetická anomálie - zkontrolujte, zda v obrazci buzola ukazuje
stejně jako mimo něj.
3. zhotovte fotografii - mimo obrazec (z výšky, ze vzdálenosti, u okrajů), uvnitř
(okraje, střed, detaily), totéž i videokamerou, pokud ji vlastníte. Pozor : někdy může
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dojít k poškození videokamery - proto s ní do obrazce raději nevstupujte.
4. ke zjištění pravosti obrazce je nutné zajistit vzorky rostlinné tkáně - min. 10
cm části stonků rostlin z různých částí obrazce (ze středů, okrajů apod.) a kontrolní
vzorky ze vzdálenosti min. 50 m od obrazce. Vzorky pečlivě označte, aby nedošlo k
záměně. Totéž proveďte pro zkoušku klíčivosti - z každého místa, (včetně kontrolních)
je nutné min. 50 zrn.
5. Dále zjistěte podle Vašich možností : kdy a kým byl obrazec objeven, za jakých
okolností, zda si někdo z okolí nevšiml něčeho zvláštního či jiného anomálních úkazu
(včetně jména a adresy svědka)
6. Uvítáme i další informace, které se Vám podaří získat - funkce a spolehlivost
přístrojů v obrazci, různá měření (radiační úroveň), provádění zvukových nahrávek,
příjem a vysílání radiového signálu atd.
Potřebné vybavení : psací potřeby, tiskopis KPUFO, potřeby na měření vzdáleností - pásmo 30 m (pokud nemáte, alespoň dvoumetr), buzola, turistická mapa 1 :
100.000, fotoaparát, (videokamera), nálepky, mikroten. sáčky a nůžky na odběr vzorků.
Poznatky podrobně zaznamenejte a s fotografiemi bezodkladně zašlete na adresu KPUFO. Poštovné Vám obratem uhradíme.
Uvítáme, když ustavíte vlastní badatelskou skupinu, případně když přispějete k rozšíření tohoto postupu.
Odběr vzorků klasů (zrn) v agrosymbolech a kontrolního vzorku z okolí
- pro zkoušky klíčivosti
- Odebrat 50 klasů z každého místa obrazce, viz. VZ1 - VZ7 a jeden kontrolní
vzorek 50-ti klasů mimo obrazec min. 50 metrů, viz. VZ8.
- Klasy z každé plochy, např. polehlého mezikruží, odebrat, ne z jednoho místa, ale
rovnoměrně z celé plochy tak, aby vznikl reprezentativní vzorek z každé polehlé i nepolehlé plochy agrosymbolu.
- Každý vzorek (VZ)
musí být samostatně
umístěn nejlépe v papírovém (látkovém) prodyšném sáčku.
- Každý sáček, obsahující vzorek 50 ti klasů, musí být pečlivě označen.
- Etiketa na sáčku musí
obsahovat datum vzniku
obrazce, lokalitu, datum
odběru vzorku a označení,
o jaký vzorek se jedná,
např. VZ1.
- K vzorkům je nutné
přiložit orientační plánek, př. nákres.
- Zrno v klasech musí být při odběru suché a zralé - (má pevnou konzistenci,
vzniklou vypařením přebytečné vody, porost má žlutou barvu, kolénka tmavnou a postupně odspodu zasychají).
- Pokud jsou klasy vlhké, např. vlivem deště je nutné jejich dosušení, nejlépe přirozeným způsobem. (Teplota při sušení nesmí překročit 40°C).
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Odběr vzorků stébel v agrosymbolech a kontrolního vzorku z okolí
- pro zkoušky pravosti agrosymbolu
Ke zjištění pravosti obrazce je nutné zajistit vzorky rostlinné tkáně - jde o stěžejní bod průzkumu pro stanovení pravosti agrosymbolu!
Z každého obrazce je třeba odebrat tři vzorky.
deseti stébel. Ty odeberte:

Každý vzorek je tvořen počtem

1. ze střední polehlé části
2. z okrajové části těsně při obvodu obrazce (v místech, kde je jistota, že obilí nebylo pošlapáno).
3. z okolního, nepolehlého porostu (z místa vzdáleného min. 50 m od polehlých
částí). Celkem je tedy nutné sebrat minimálně 30 stébel. Každé stéblo je třeba oddělit od kořene – odstřižením těsně nad zemí. Nadzemní část rozdělte dále rozstřižením na tři části - po 10 cm délky stonku, tj. na každé straně od kolénka po 5 cm, nesmí být poškozená (přelomená, atd.) Rozstříhaná stébla, tvořící každý vzorek je třeba
vložit do samostatného papírového sáčku a označit. * Vzorek ze střední části piktogramu se označuje písmenem A. * Vzorek z obvodové části piktogramu se označuje
písmenem B. * Vzorek kontrolní z okolního stojícího porostu se označuje písmenem C
( control ). Dále mimo to si všímejte a odeberte: zajímavě deformovaná stébla (ohnutí, zkroucení stébel). Prohlédněte kolénka polehnutých rostlin, odeberte viditelně popraskaná a ožehnutá (zvláště v dotyku a křížení jednotlivých obrazců, nebo u první
řady nepolehnutých rostlin na okrajích. Tyto vzorky označte D, E, F … atd. Místa odběru všech vzorků zaznamenejte do plánku agrosymbolu.
Postup pro zajištění vzorků hmyzu
V různých situacích (v místech přistání UFO apod., v kruzích a obrazcích v obilí i v
jiných případech je nutné provést entomologický průzkum a případně odebrat vzorky
hmyzu. K tomu je třeba znát určitá pravidla, aby získané vzorky nebyly nekvalifikovanou činností znehodnoceny.
1. Živý hmyz je potřeba usmrtit ve speciální smrtičce, v níž je vata nebo hobliny.
Tento materiál musí být napuštěn tzv. entomologickým éterem. Hmyz pak zůstává
vláčný i delší dobu po usmrcení. Pokud je hmyz usmrcen lihem, rychle tuhne a jeho
preparace je obtížná.
2. Do smrtičky s éterem je vhodné umístit i hmyz, který byl již nalezen mrtvý. Pokud není k dispozici, je nutné zajistit hmyz tak, aby se při transportu neponičil - nejlépe uložit a zafixovat jej do vaty nebo velmi měkkého papíru a uzavřít v pevné nádobě
(ideální je krabička od filmu).
3. Etiketu ke schránce je třeba opatřit přesným místem a datem nálezu. Připojte
rovněž pár řádek o případu, v jehož souvislosti byl vzorek odebrán (např. agrosymbol
CC.2004.07.05.CZ.KT - Nemilkov), proč byl vzorek odebrán (např. podezření na prudkou dehydrataci při vzniku agrosymbolu, atd.)
4. Vzorek doručte co nejrychleji do plzeňského centra KPUFO, který zajistí analýzu, determinaci, příp. preparaci.
5. Při nálezu mrtvého hmyzu (např. v agrosymbolu) si všímejte okolí nálezu. Zapište, v jaké poloze byl hmyz nalezen (ležel na povrchu, byl přichycen na stéble, ležel
pod kamenem, atd.), podle možností původní nález vyfotografujte.
6. Napište vlastní hypotézu o příčině smrti (např. stáří, nalezeno jen torzo, někdo
ho rozšlápnul, apod.)
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Kapalné látky
Kapalina na chemický rozbor:
je potřebné min. množství 1 litr tekutiny
nádoba - nejlépe skleněná se šroubovacím uzávěrem, čistá, vypláchnutá vařící
vodou, nouzově lze použít i plastovou láhev od Dobré vody,
pokud v lahvi bylo něco jiného (džus, minerálka,aj.) tak alespoň velmi důkladně
vypláchnout čistou vodou









Kapalina na rozbor mikrobiologický:
jedině do sterilní nádoby o obsahu nejméně 0,3 l se zabroušenou zátkou krytou
hliníkovou folií, kterou lze získat v mikrobiologické laboratoři.
vzorek do laboratoře dopravit co nejdříve, nejpozději do druhého dne (skladování v
lednici).
většina laboratoří přijímá vzorky první 3 dny v týdnu.
pokud kapalina ulpěla a seschla na pevné podložce, kterou nelze oddělit, seškrabejte tuto látku ostrým předmětem (podle charakteru podkladu), čistým, aby případné nečistoty z nože, skalpelu atd. neovlivnily zkoumání látky.
nakreslete plánek místa, kde k nálezu došlo (bytu, místnosti)
zajistěte maximální množství této látky
látku umístěte do sterilní nádoby (stejně jako v případě mikrobiologického rozboru)
jinak do nádoby čisté, vypláchnuté vařící vodu, bez zbytků vody, aby nedošlo k
rozpuštění, zředění nebo k případné jiné chemické reakci.
nález v původním stavu vyfotografujte
Zjišťování radioaktivity

1. Došlo li k případu, při kterém skutečně může jít o radioaktivní zamoření, (havárie kamiónu s neznámým obsahem, nález neznámé látky, předmětu s označením "radioaktivní") ničeho se nedotýkejte, a okamžitě uvědomte Policii ČR a Hasičský sbor. Ti
jsou vybaveni odpovídající technikou a zejména přenosným dozimetrem. Teprve na
základě jejich šetření sami uvědomí Civilní obranu nebo pracovníky ústavu pro jadernou bezpečnost.
2. Kontrolní přístroje na měření radioaktivity (kapesní dozimetry atd.), které jsou
běžně k dispozici, jsou zejména signální povahy, signalizují (zvukem atd.) překročení
nastaveného prahu. Jejich použití není odpovídajícím prostředkem na zjištění radioaktivity a s údaji, zjištěnými těmito prostředky nelze dále pracovat, nelze vyhlašovat, že
na daném místě byla zjištěna zvýšená radioaktivita.
3. Jediným přístrojem, který je dostupným pro běžné podmínky je typ DC 3 E, dříve ve vybavení CO a dnes se vyřazuje. Je ho tedy možné získat i za přijatelnou cenu.
Je schopen měřit od přírodního pozadí, čidlem je Geiger - Mullerův počítač. Nerozlišuje
jednotlivé druhy záření. Další přístroje, schopné zjistit potřebné údaje jsou v cenových
relacích od 150.000 Kč výše.
4. Je-li třeba měřit radioaktivitu na nějakém místně ohraničeném prostoru, je
možné použít jednak přístroj DC 3 E, pokud není k dispozici, odeberte vzorky půdy.
Každý vzorek musí obsahovat alespoň 1 dm3, (v praxi stačí množství velikosti jedné
hrsti), a to jeden vzorek z povrchu, druhý z hloubky asi 10 cm, třetí vzorek jako referenční z nezasaženého nebo úplně mimo zkoumané místo. Vzorků může být i více
podle charakteru dané anomálie. Vzorky umístěte do polyetylénového sáčku nebo
krabičky, pečlivě označte, odkud byl vzorek odebrán, místa zakreslete do plánku nebo
mapy. Vzorky odešlete KPUFO, které zajistí potřebný průzkum, popř. složení radionuklidů ve vzorcích.
27

Klub psychotroniky a UFO, z.s.

Osvětlení letadel
(letounů, vrtulníků, ultralehkých letadel, vzducholodí, apod.)
Druh světel

účel a použití

- upozorňují na letadlo v provozu na
Výstražná
zemi i ve vzduchu.
světla
- zapínají se vždy (ve dne i v noci)
(antikolizpřed spuštěním pohonné jednotky na
ní)
zemi a vypínají po jejím vypnutí.

Poziční
světla
(polohová)

Vnitřní
osvětlení

- pro účastníka letového provozu
jednoznačně určuje polohu letounu a
směr letu
- zapínají se za snížené viditelnosti,
za šera a v noci před zahájením pohybu již na zemi

v pilotní kabině osvětlení přístrojů,
další lampičky se používají na zemi
nebo za letu v naléhavých případech

umístění
1, 2 nebo i více zábleskových
bílých nebo červených světel
(výbojky) tak, aby bylo letadlo
viditelné ze všech směrů (horní
a spodní část trupu, přední a
zadní část trupu, konce křídel kombinace)
1 až 2 světla stejné barvy
- letouny : na konci křídel
- vrtulníky a vzducholodě : na
bocích trupu
- viditelné z přední polosféry:
- levá strana - červená
- pravá strana - zelená
- na konci trupu : jedno bílé
světlo viditelné ze zadní polosféry
vrtulníky (ne všechny) - na konci listů nosného rotoru bílá světla vyznačující za pohybu obvod
kružnice, opisující listy nosného
rotoru (pro bezpečnost především při pohybu na zemi)
- uvnitř pilotní kabiny podle
potřeby
- v prostoru pro cestující je
centrální běžné a
modré
osvětlení, místní osvětlení
sedaček a osvětlení východů
(jako např. v autobusu. Různé tvary oken (dle typu letadla) mohou při rozsvíceném
vnitřním osvětlení vyvolat
různé vjemy (podle postavení
pozorovatele, postupném zakrývání křídlem při pohybu
atd.)

k prohledávání prostoru, jsou velmi
výkonné, většinou výbojkové (namodSpeciální ralé světlo) s možností nastavování
světlome- ohniskové vzdálenost (rozptyl a sou- použití především na vrtulnících
ty
středění paprsků) možnost svítit všemi
směry. Světelný kužel je vidět i z boku
v závislosti na čistotě vzduchu.
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slouží osádce pro osvětlení plochy pro
přistání a při pojíždění letadla po zemi.
Jsou to výkonná, většinou halogenová
(podobné dálkovým světlům automobilů) světla.
Často jsou využívána stejná světla pro
přistání i pro pojíždění. Pokud ne, pak
Přistávací
pojížděcí světla jsou pevná, menší
a pojížděcí
intenzity, seřízená při stání letounu,
světlomeumístěná také na podvozkové noze,
ty
přistávací světla jsou větší intenzity,
ovládaná pilotem s možností nastavení
úhlu vysunutí. (Mohou být dvě i více,
každé ovládané samostatně).
Zapínají se před vzletem a před přistáním, vypínají se po vzletu a po ukončení pojíždění.

pod přední částí trupu a nebo v
náběžné hraně křídla
u vrtulníků též možnost vytáčení
do stran, pod sebe a dozadu pro prohledávání

Kontakty na výbor, oznámení anomálních jevů
Pokud Vás zaujal některý problém z oblasti anomálních jevů nebo máte jakékoli
zkušenosti s těmito a jim podobnými úkazy, případně se chcete na jejich sledování
podílet, napište na naši adresu. Anonymitu v případě osobních a intimních zážitků zaručujeme.
Informujte neprodleně o výskytu jakéhokoliv anomálního jevu ve Vaší blízkosti nebo o kterém jste se dozvěděli. Pokud se na jeho průzkumu nebudete moci osobně
účastnit, centrum rozhodne, který člen nebo organizační složka provede průzkum.
Klub psychotroniky a UFO, z.s., Borská ul. 19, (Hotel Victoria) 320 22 Plzeň,
ČR
E-mail : KPUFO@KPUFO.CZ * KPUFO@ATLAS.CZ

KPUFO na internetu
Klub psychotroniky a UFO, z.s. má internetovou adresu http://www.kpufo.cz.
Zde je vedle základní stránky KPUFO i celý obsah časopisu ZAZ od začátku vydávání,
všechny informační bulletiny KPUFO, spolu s některými stěžejními materiály. Každý
program a sekce KPUFO zde předkládá k diskusi souhrn sledovaných problémů. Na
stejné adrese najdete také základní stránky všech okresních poboček a spolupracujících společností KPUFO.
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