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Vážení přátelé, kolegové,  
 
sekce UFO ustavuje svou činnost a po vzoru osvědčených postupů jiných sekcí Vás bude 
informovat o své práci. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky k jednotlivým 
případům.  
 
Úkoly sekce  
 
Obracíme se na všechny členy KPUFO, aby jste se se svými zkušenostmi zapojili do 
řešení případů UFO a AAJ, které k nám docházejí. Uvítáme Vaše zkušenosti z letectví, 
meteorologie, z vojenské i civilní techniky. Budeme samozřejmě otevřeni názoru 
každého, kdo bude mít k problémům co sdělit. Neobejdeme se také bez pomoci těch 
členů, kteří budou svědkům daného případu nejblíže, a se znalostí místních podmínek 
poskytnou potřebný rámec informací.   
 
Je nutné vytvořit tým osob, schopných posoudit došlé informace a navrhnout řešení.  
 
Jaké úkoly budeme řešit ?  
 
I. sběr zpráv, informací o UFO a AAJ v ČR, došlých do KPUFO, případy z tisku, literatury 
apod.  
II. shromažďování informací o výskytu UFO a AAJ ve světě a jejich analýza.  
 
Podmínkou naší činnosti bude  

- Kritičnost v posuzování všech informací, nepodléhání snahám vydávat přání za 
skutečnost 

- uvědomění si, že UFO a AAJ nelze řešit v úzkém národním rámci, ale s vědomím 
souvislostí místních i mezinárodních 

 
Stránky sekce UFO  
 
http://www.kpufo.cz/oblasti/ufo/ufo.htm  
 
Kontakty a kontaktéři - http://www.kpufo.cz/oblasti/ufo/kont.k/index.htm -  
Stránky o únosech a dalších anomálních jevech a pro ty, kteří se s těmito jevy osobně 
setkali - http://www.kpufo.cz/oblasti/ufo/unosy/index.htm     
 
Máte-li vlastní web stránky, umístěte na ně odkaz na sdělení anomálního jevu : o UFO 
http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm, hlášení o setkání s anomálním jevem 
psychotronického charakteru jevy "poltergeist", zjevení, aj.) 
http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm 
 
Umístění složky na KPUFO 2000 s těmito případy je zde :  
FTP KPUFO2000/B/UFO. Je členěn na :  
- MATERIALY – kde najdete články a různé materiály k tématu  
- ORGANIZACNI – inf. sdělení sekce a další  
- PRIPADY – výpisy jednotlivých případů  
 
Chcete-li cokoli do složek doplnit, soubor nebo poznámku, pište a posílejte vše na 
adresu: ufo@kpufo.cz. Zachovejte vždy název souboru, ke kterému něco doplňujete, 



pokud možno posílejte tak, aby 1 soubor byl v jednom e-mailu, do předmětu také napište 
název souboru. Usnadníte nám práci.  

Zajímají-li Vás anomální atmosférické jevy, UFO, napište ! 
 
Aktuální případy  
 
UFO.2009.06.26.CZ.ZR – Bobrová - Při pozorování hvězd se mi zdálo, že jedna větší 
hvězda svítí jinak. Proto jsem ji začal porovnávat s jinými hvězdami. Pro mě bylo divné, 
že tato hvězda mění svojí barvu (za pár vteřin se měnila v těchto barvách - červená, 
zelená, modrá, žlutá. A také během pozorování jakoby přestala svítit a znovu se 
rozsvítila. To bylo asi 2 -3 x. Po několika minutách hvězda zmizela a na obloze už nebyla 
vidět. Tvar mě připomínal asi jako trojúhelník. Hvězda byla směrem na jihozápad.  
 
UFO/FOT.2009.08.27.SK.HC – Bojničky - 27. augusta 2009, večer o 21:10 videl UFO 
kruhovitého tvaru. Pozorovanie trvalo len asi 20 sekúnd. A potom po siedmych minútach 
asi o 21:17 videli UFO ešte raz z miesta zvanom Bugare Bojničky. Dve minúty pozorovali 
záhadný bielo žiariaci objekt neznámeho pôvodu, ktorý mal oválny tvar. Popis svedka: 
„Objekt sa točil a stál na mieste stále klesal až napokon pristál ale nevideli sme toho veľa 
lebo to bolo ďaleko a bola tma. Objekt sa asi po minúte zdvihol a veľkou rýchlosťou 
odletel“. Tento objekt sa mu podarilo aj odfotiť s dvoj megapixlovým mobilným telefónom 
Sony Ericsson W910i. Tu je originálna snímka: 
http://www.uforevue.sk/uploads/DSC00196.JPG.  
 
UFO/FOT.2009.09.13.CZ.HK – Hradec Králové  
Stojím na balkoně a najednou mě trkne do očí opravdu zářivé světlo na nebi, které v 
letělo dvakrát rychleji než letadlo - mělo bílou barvu (žádné FAA světla ani zvuk jsem 
nezaznamenal). Zaběhl jsem pro foťák a natočil krátké video objektu až do doby kdy 
světlo začalo ubírat na intenzitě (behěm letu po nebi) až zmizelo. 
 
Podrobnosti na : FTP KPUFO2000/B/UFO/PRIPADY.  
Případy s fotografiemi budou uveřejněny na stránkách Záhadné fotografie    
  
Aktuality  
 
Nehoda: Maskovala policie mimozemskou civilizaci? Holice - Ve čtvrtek ve 
večerních hodinách došlo u Holic k vážné dopravní nehodě. Při odstraňování následků 
nehody byla silnice zcela uzavřena a policisté z nepochopitelných důvodů k místu 
nepustili ani novináře Pardubického deníku. „Dopravní policisté, kteří v tu dobu nehodu 
vyšetřovali, si nepřáli, aby tam byl přítomen fotograf Deníku,“ řekla mluvčí pardubické 
policie Markéta Janovská. Více na :  
http://pardubicky.denik.cz/nehody/tezce-zranenou-ridicku-prevazel-
vrtulnik20090903.html 
 
Manželka nového japonského premiéra: Unesli mě vetřelci z cizích planet 
http://www.blisty.cz/2009/9/4/art48762.html -  4.9.2009 

Viděl jsem u Vracova UFO, tvrdí muž - Zářící žluté světlo na obloze pozorovali lidé z 
Vracova a okolí v úterý 25. srpna. Josef Ďuriš, který v ten den při cestě na vlak tento 
zvláštní jev viděl, se domnívá, že se jednalo o UFO. Více: 
http://slovacky.denik.cz/tydenik_slovacko/tydenik-ufo-vracov-svedek-20090904.html  

 
UFO sem, UFO tam. Nic neříkající žvást šéfredaktora Boleslavského deníku. 
http://boleslavsky.denik.cz/nazory_region/glosa20090901.html  
 



Lidé zpozorovali UFO nad Domažlicemi - Domažlice - Neidentifikovaný létající objekt, 
neboli UFO zpozorovali ve čtvrtek kolem desáté hodiny večerní. Jasně zářící žlutý bod 
viděli nad městem letět nejméně čtyři lidé. 
http://www.denik.cz/regiony/lide-zpozorovali-ufo-nad-domazlicemi20090812.html  
 
U Kladna prý žena spatřila UFO 
Kladensko - Modrý záblesk a následně mlha stejné barvy vyděsily Kladeňačku. Strážníci 
zjistili, že se jednalo pouze o dýmovnici. Jiný zvláštní úkaz na obloze pozoroval chatař z 
Bílichova. Více :  http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/ufo20090802.html  
 
Lidi vyděsilo v pátek večer UFO! 
Březnice - Skupinu lidí u Březnice na Příbramsku vyděsilo v pátek večer UFO. Na 
neidentifikovatelný předmět na obloze, který připomínal létající talíř, dokonce upozornili 
štáb televize Nova. Více : http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/pb-
ufo20090801.html  
  
 
Články a materiály 
 
Na FTP budou důležité materiály staženy pro potřeby sekce v oddíle 
MATERIALY. Najdete-li zajímavý materiál, napište nám o něm, stáhněte ho pro 
případ, že se odkaz změní, nebo stránky časem zaniknou.  
  
 

Připomínáme: uhraďte včas čl. příspěvek 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 

Kromě časopisů členové KPUFO dostávají Informační bulletin a sekce Megalit vydává 
svůj bulletin. Členský příspěvek KPUFO, předplatné ZAZ nebo CP lze uhradit buď na účet 
Klubu psychotroniky a UFO – ČSOB, div. Poštovní spořitelna, číslo účtu 174472622/0300. 
(složenku dostanete s dalším číslem Inf. Bulletinu, ZAZ nebo CP). Do poznámky napište 
své jméno.  

Lze jej také uhradit složenkou s adresou příjemce: Klub psychotroniky a UFO, o.s., 
Borská 19, 320 22, Plzeň. Je lhostejné, jakou částku zašlete - ve zprávě pro příjemce 
uveďte, co platíte (např. KPUFO+ZAZ+CP). Částka předplatného ZAZ bude vydavatelství 
Včelka, která ZAZ vydává, přeúčtována.  

Elektronický informační zpravodaj KPUFO – Sekce UFO 
- interní materiál Klubu psychotroniky a UFO, o.s. Připomínky, náměty a korespondenci, 

vzkazy a inzerci zasílejte na adresu KPUFO 
Klub psychotroniky a UFO, IČO : 45334871 - Borská 19, 320 22 Plzeň * 

http://www.kpufo.cz * e-mail: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: polt@kpufo.cz  
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 

174472622/0300. 
 


