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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.
Nové webstránky – vytváříme specializované stránky, věnované tématu UFO, s cílem
postihnout základní kostru problému. Přijímáme každý námět, myšlenku, vylepšení.

Případy
UFO 2009.10.21.CZ.VY - Kozlany - Cestou automobilem ze zaměstnání domů jsem
spatřil letící kruhově svítící objekt, který letěl přímo proti mě a přeletěl mě a pak se
vzdaloval. Zpomalil jsem asi na 20km/h, ale ze strachu, možná překvapení jsem zastavil,
až mě přeletěl. Otevřel jsem dveře a chvíli pozoroval objekt jak se vzdaluje.
Nezaznamenal jsem zvuk jen mírné vzdalující se svištění. (PZ)
UFO.2009.09.07.CZ.JC - Vysoké Veselí - Píši Vám o jevu který pozorovala teta
manželky dne 7.9.2009 (o den dříve to samé pozorovala sousedka) v obci Vysoké Veselí
na Jičínsku. Přibližně v 22.30 h z okna svého bytu pozorovala pomalu letící objekt ve
tvaru disku, který náhle zastavil a stál na jednom místě, po celém obvodu svítila jasná
světla která měnila intenzitu jasu. Objekt byl od místa pozorování vzdálen cca 200 - 300
m, výšku neodhadne (napůl mezi zemí a hvězdami na obloze). Pozorování trvalo cca 3-5
minut, poté teta dostala strach zavřela okno bytu, stáhla žaluzie a dále se tomuto jevu
nevěnovala. Teta na tyto věci nevěřila, ale po tomto pozorování změnila názor,
pozorovaný jev byl prý jako z filmu (jasně viditelný šedý disk s řadou světel po obvodu
která měnila intenzitu jasu, pomalý nehlučný let a stání ve vzduchu na jednom místě,
další podrobnosti si nepamatuje). S pozdravem V.Š. (PZ)
UFO.2000.06.09.CZ.BE – Svatá - Při pozorování noční oblohy jsme spatřili objekt jež
měl na spodní části 3 zářící světla. Objekt nehnutě stál a poté se rozdělil na tři zářící části
, které se skákavě pohybovali po nebi , poté zamířili nad místní skálu a spojili se opět v
jeden objekt který po chvíli zmizel. (KPUFO)
UFO.1491.08.13.GB - Facius Cardan, otec matematika Jerona Cardana zaznamenal 13.
srpna 1491 tuto událost:
"Když jsem ke dvacáté hodině dokončil obvyklé úkony, zjevilo se mi sedm mužů v
hedvábných oděvech, které se podobaly řeckým tógám a v zářivých botách. Rovněž se
honosili brněním a pod tímto brněním bylo vidět nachové prádlo mimořádné krásy a
nádhery. Zdálo se, že dva z nich mají vyšší postavení než ostatní. Ten, který vypadal na
velitele, měl tvář tmavočervené barvy. Prohlásili, že je jim čtyřicet let, ale žádný z nich
nevypadal na více než třicet. Ptal jsem se, co jsou zač a odpověděli, že jsou lidé složení
určitým způsobem ze vzduchu a podléhající tak jako my zrození a smrti. Jejich život byl
delší než náš, mohl dosáhnout až třech století. Ptal jsem se jich na nesmrtelnost duše a
odpověděli mi, že nic nepřežije. Ptal jsem se jich proč nevyjeví lidem poklady svého
vědění a odvětili mi, že zvláštní zákon jim ukládá nejtěžší tresty, když své vědění vyzradí
lidem. Zůstali s mým otcem tři hodiny. Ten, který se zdál být jejich vůdcem popřel, že by
Bůh stvořil svět na celou věčnost. Naopak dodal, že svět se tvoří každým okamžikem, a
že kdyby Bůh ztratil odvahu, svět by okamžitě zahynul."

Pomozte
Jak oznámila agentura Reuters 27.11.2002, kabelová TV stanice Sci-Fi Channel vysadila
v září do pouště u Roswellu tým archeologů, vybavených jen lopatami, aby prozkoumali
místo údajného přistání UFO z roku 1947 a vypracovali studii o výsledcích. Vzhledem k
vládnímu utajení, na které se vztahuje celá oblast, bude tato studie zřejmě tajná. Tým již
našel některé věci, o kterých neví, k čemu sloužily.
Tolik tehdejší agenturní zpráva. Daly by se najít další informace, zejména o výsledcích?
Napište !
Námět k zamyšlení
Víte, co jsem zatím neslyšel? O homosexuálních kontaktech s mimozemšťany! Co je na
tom nelogického? No právě že teoreticky nic neb u savců čili NE JEN U LIDI je to běžné!
Můžete mít např. takto založeného psa či kočku... (pokud si myslíte, že ne, podívejte se
do literatury,,,) No a TED by mne zajímalo, zda jste o tom slyšeli v souvislosti s "ufony"
či tak! Nebo v rámci "succubus" či tak! Jenom jsem zvědav, zda tím nevyprovokuji
nějakou haldu hlášení z nějakého gay či lesbického spolku... (J. Sedlář)
Aktuality
Nad Sydney lietalo UFO. Máme FOTKY! Austrálčanka Fiona Hartiganová sa rozhodla ísť
si vyfotografovať západ slnka nad Sydney. Keď však zobrala do ruky fotoaparát, úplne ju
zamrazilo. “Cez hľadáčik som zbadala na oblohe predmet, ktorý sa pohyboval bez
akéhokoľvek zvuku a nepodobal sa na nič, čo som dovtedy videla,” spomína si Fiona.
http://tvnoviny.sk/spravy/svet/nad-sydney-lietalo-ufo-mame-video.html (24.3.2010)
UFO a minulé životy - Při regresní terapii si statisíce lidí vzpomínají na to, jak žily před
mnoha staletími ve svých předchozích vtěleních. Další tisíce zase veřejně vypověděly o
svých únosech mimozemskými bytostmi. Takovým vzpomínkám můžeme buď věřit, nebo
ne - podle toho, zda se s teoriemi o minulých životech či mimozemšťanech ztotožňujeme,
anebo je považujeme za hloupost. Existuje však ještě jedno vysvětlení a podle něj je
možné, že si vybavujeme i události, které se nikdy nestaly. - http://hn.ihned.cz/c142547530-ufo-a-minule-zivoty
Tajemství Roswellu odhaleno? - V odtajněných vojenských archivech výzkumníci našli
stopy takzvaného "rosswellského incidentu". Při zkoumání více než 200 primárních zdrojů
se
ukázalo,
co
vlastně
armáda
skrývala.
http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2010013001
Mezinárodní spolupráce

Operace Suricate - 26.6.2010 je sledování oblohy, už po několikáté. Předchozí akce
byla 17.4.2010. Účastníci z řady zemí jsou propojeni a oznamují svá pozorování. Chceteli se zapojit - Viz : Opération-Suricate - www.operation-suricate.fr
Nový polský projekt: Pozorování UFO – 2010 - Polští badatelé vytvořili národní
projekt na zaznamenání všech případů UFO vyskytujících se na území Polska.
Zpravidla jsou zatím zveřejněny jen ty nejzajímavější z nich, zatímco ostatní, kterých je
daleko více, zůstávají neznámé pro širokou škálu výzkumníků.
To bylo vážnou překážku pro vytváření obecné statistiky UFO, bez které není možné
posoudit celkové trendy a vzory v projevu záhadného fenoménu UFO.

Východiskem z této situace je návrh polské skupiny "INFRA", pod vedením Petera
Celebiase,
systematický
záznam
a
archivace příchozích zpráv UFO v Polsku.

Nový projekt již probíhá na internetových
stránkách skupiny, a připojila se k němu
již UFO skupiny z Malopolska, ufolog
Mariusz Fryckowski, Robert Lesniakiewicz a
Arkadiusz Miazga. Výzvu ke spolupráci
obdržely i další skupiny.
Nově navrhovaný systém se skládá ze tří
částí:
•
•
•

první skupina obsahuje nedávné
zprávy o pozorování z tohoto roku,
druhá nové zprávy o událostech z
posledních let,
třetí zprávy o pozorování UFO v
zahraničí.

V současné době se uvádí přehled ve formě tabulky, která obsahuje pořadové číslo,
datum a čas úkazu, krátký popis a uvádí nejvýznamnější údaje, typ kontaktu (CE 1, 2,
3), poznámky a zdroj informací.
Případy jsou zaznamenány v pořadí, v jakém jsou přijímány, následuje jejich seřazení v
chronologii událostí na konci vykazovaného období.
Jak již bylo uvedeno, případy ze seznamu zaznamenaných případů kontaktů s UFO budou
skupinou "INFRA" a dalšími partnery projektu důkladně prošetřeny a podrobně popsány,
stejně jako ty, na které se podle nějakého důvodu nepodařilo shromáždit dostatek
informací (s ohledem na pravděpodobnost dalších informací od jiných potenciálních
svědků).
Budou zde vystaveny i zprávy z médií, které by neměly vzbudit podezření o spolehlivosti
informací.
Budou zde posuzovány i fotografie "rozmazaných UFO", stejně jako prokazatelně falešné
případy a provokace, nepravděpodobné a vymyšlené případy.
V těchto tabulkách budou informace o všech zprávách, podrobnější informace budou k
dispozici pouze účastníkům projektu.
V budoucnu bude vytvořena rozšířené verze, která bude přístupná k podrobnější práci.
Činnost v této oblasti je již v plném proudu.
Polští ufologové doufají, že zavedení tohoto nového přístupu, jim umožní přijmout nový
pohled na situaci UFO v jejich zemi jako celku, upozornit na ty rysy a charakteristiky
tohoto jevu, které byly dosud přecházeny bez povšimnutí, jakož i najít odpovědi na
některé otázky jako: kdy v zemi byl zaznamenán největší počet pozorování UFO, které
typy byly nejčastější, a podobně.

Statistické evidence a analýza UFO - to je významný krok vpřed v oblasti výzkumu, ve
srovnání se studiem ojedinělých případů. Bohužel, těmto otázkám věnuje velkou
pozornost jen pár UFO skupin a jednotlivých badatelů.
KPUFO přeje našim polským kolegům úspěch při realizaci tohoto nového projektu a
poskytl jim několik případů z území Polska, které byly v jeho archivu.
Nový projekt polských ufologů http://www.infra.org.pl/fenomen-ufo/raporty-z-bada/908obserwacje-ufo-2010
Slovenská záhadológia - Slovenští kolegové z KPUFO.EU/SK za pomoci kolegů z
Projektu Záře a podle jejich vzoru vytvořili uzavřený prostor „Slovenská záhadológia“, ve
kterém se mají v diskusi různých slovenských ufologů a zástupců různých směrů hodnotit
slovenské případy UFO apod. Je to nová věc a tak se neprosazuje snadno. Kolegové ze
SR, máte-li zájem se zapojit, napište na slovensko@kpufo.cz.

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
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
Řádný min. 120 Kč
Řádný min. 120 Kč
Řádný min. 120 Kč
Řádný min. 120 Kč
Řádný min. 120 Kč
Bez řádného členství
Bez řádného členství
Bez řádného členství
Bez řádného členství
Bez řádného členství
Bez řádného členství
Bez řádného členství

Čl. př. ČsAAA
120 Kč
120 Kč
120 Kč
120 Kč
X
120 Kč
120 Kč
120 Kč
120 Kč
X
X
X

Časopis ZAZ
190 Kč
190 Kč
X
X
X
200 Kč
200 Kč
X
X
200 Kč
X
200 Kč

Časopis CP
90 Kč
X
90 Kč
X
X
120 Kč
X
120 Kč
X
120 Kč
120 Kč
X

Celkem
520 Kč
430 Kč
330 Kč
240 Kč
120 Kč
440 Kč
320 Kč
240 Kč
120 Kč
320 Kč
120 Kč
200 Kč

Kromě časopisů členové KPUFO dostávají Informační bulletin a sekce Megalit vydává svůj bulletin.
Členský příspěvek KPUFO, ČsAAA, 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+ČsAAA+ZAZ+CP). Částka předplatného ZAZ bude vydavatelství Včelka, která ZAZ vydává,
přeúčtována, stejně jako čl. příspěvek ČsAAA.
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- 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 * email: kpufo@kpufo.cz - Sekce Megalit: polt@kpufo.cz
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 174472622/0300

