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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.  
 
Akce 
 
KPUFO Domažlice - Výbor pro rozvoj městyse Zastupitelstva Klenčí pod Čerchovem 
srdečně zve na přednášku Petra Krauseho /z Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších/ o 
osobních zkušenostech s „takzvaným UFO“ s názvem: „Kdy a jak jsem k UFU přišel aneb 
malá dobrodružství s Velkou inteligencí".  Po přednášce bude následovat beseda. Akce se 
koná v  neděli 8. 11. 2009 od 13.30 hodin,  v zasedací  místnosti hasičské zbrojnice  v 
Klenčí pod Čerchovem. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován miřkovskému 
útulku pro staré, nemocné a týrané koně  „S.O.S. - Život pro koně".  Další informace na 
telefonu: 604 513 923 - Jiří Anderle, předseda výboru 
 
 
Aktuální případy  
 
UFO.2006.09.01.CZ.JI – Jihlava - „To, co jsem viděla, mě přinutilo zastavit a dívat 
se,“ pokračuje ve vyprávění. „Nad Jihlavou stálo něco jako černá vzducholoď. Bylo to 
dost vysoko, skoro tam, kde létají letadla. Odhadla bych, že to bylo nad středem města. I 
když jsem to viděla asi z šestikilometrové vzdálenosti, bylo to hodně velké.“ 
 
UFO.2009.08.30.CZ.AA – Praha 8 - „Kouřil jsem na terase s výhledem na celou Prahu. 
Objekt se rychle snesl z oblohy nad Prahu 6. Objekt se různě pohyboval nad Prahou 6 – 
Břevnov. Na obloze se objevily 3 stíhačky /dle rychlosti pohybu/ a mířili k objektu, objekt 
jako by dokončil nějaké hledání a odlétl vzhůru.“  
 
UFO.2009.10.07.CZ.ZL - mezi Fryštákem a Zlínem  - předmět se posouval ne sever, 
zmizel za stromy lemující cestu. …..dodnes mě mrzí že jsem neměl záznamové médium 
Chvíli to jakoby stálo, pak se to posouvalo rychlostí ??? asi 50km/h. V první moment 
jsem si myslel že jde o balon nebo vzducholoď, způsob osvětlení mi to ale vyvrátil a 
v jiném úhlu byl předmět podoben talíři… 
 
Podrobnosti na : FTP KPUFO2000/B/UFO/PRIPADY.  
Případy s fotografiemi budou uveřejněny na stránkách Záhadné fotografie - 
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/    
  
 
Aktuality  
 
Manželka nového japonského premiéra: Unesli mě vetřelci z cizích planet 
Miyuki Hatoyama, manželka právě nově zvoleného japonského premiéra Yukio 
Hatoyamy, je lifestylová guru, je nadšeno do mikrobiotiky, je to autorka kuchařek, je 
rozvedená, nosí šaty, které si sama šije, včetně sukně vyrobené z havajských pytlů na 
kávu. Navštívila planetu Venuše a unesli ji vetřelci z cizí planety.  
http://www.blisty.cz/2009/9/4/art48762.html -  4.9.2009 



Pilot nacvičoval manévry vedle UFO. Nebo ne? - Na internetu se objevilo video, na 
kterém bok po boku nacvičuje stíhačka a podivný objekt připomínající létající 
talíř.http://tn.nova.cz/red/zajimavosti/armadni-pilot-nacvicoval-manevry-vedle-ufo-
nebo-ne.html 09.09.2009 

 
 

Diskuse  

Česká záhadologie a ufologie  

http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524  

KPUFO fórum : http://www.kpufo.eu/sk/forum/index.php.  

Postarejte se prosím o rozšíření těchto diskusí na svých stránkách a v jiných diskusích.   

 
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. 
 


