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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
Uherské Hradiště - První zkušební let bezpilotního letadla Marabu, vyvíjeného vědci z
Vysokého učení technického v Brně, se uskutečnil 1. prosince 2009 na letišti v
Kunovicích.
Aktuální případy
UFO.2009.11.05.CZ.SY – Víska u Jevíčka
Jevíčko - Z Malé Hané došla ve čtvrtek 5. listopadu večer neobvyklá zpráva. „Chtěl bych
se zeptat, zda se někdo neozval do redakce, že viděl dne 5. listopadu kolem 19.20 hodin
nad kolchozem ve Vísce u Jevíčka neidentifikovaný objekt. Já jel v uvedený čas z Jevíčka
směr Chornice a nad kolchozem u Vísky jsem spatřil podivný objekt, který se vznášel ve
vzduchu a byl osvětlen ze spodní části. Zároveň vyzařoval jeden velký světelný tok do
nebe,“ píše Milan Berka. Pokud jste osvětlený objekt ve čtvrtek nebo jindy také
zaznamenali, napište nám. Kontakt na redakci: svitavsky@denik.cz.
http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/verte-neverte-objevilo-se-ufo-nad-viskou-ujevicka.html
Do redakce jsme napsali, aby svědek vyplnil náš dotazník. Zatím se tak nestalo.
UFO.1830.00.00.CZ.ST – Katovice
Dávné setkání třetího druhu aneb UFO u Strakonic 1830
Strakonice -V 90. letech 20. století byly kousek odtud směrem na západ objeveny kruhy
v obilí.
http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/st-20091114-povest.html
Podrobnosti na : FTP KPUFO2000/B/UFO/PRIPADY.
Případy s fotografiemi budou uveřejněny na stránkách
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
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http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=654939
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Bydlíme
na
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adrese.http://www.exoplanety.cz/2009/12/proc-nas-mimozemstane-nekontaktovali-bydlime-naspatne-adrese/
VIDEO: Létající UFO nad Kremlem. Podobalo se pyramidě http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/video-letajici-pyramida-nad-kremlem-je-to-ufo.html

Stránky sekce UFO
http://www.kpufo.cz/oblasti/ufo/ufo.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 !

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.

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.

