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Vážení priatelia,  
 
toto je elektronický obežník prípravného vý-

bora Klubu psychotroniky a UFO  vo Sloven-
skej republike. Chceme týmto informovať jed-
nak o novinkách z oblasti anomálnych javov a 
o činnosti nášho združenia. Pokiaľ nechcete 
tieto správy dostávať, odpíšte. 

 
Pokiaľ sa stotožňujete s našimi zámermi -  viz 

http://www.ufo.sk (Čo chceme), prihláste sa 
k nam. Povedzte o nas priateľom, ostatným 
bádateľom. Vďaka. 

 
Ako sme písali, obrátili sme sa na vedúcich 
bývalého UFO centra Košice , aby poskytli 
nášmu klubu kópie materiálov, o ktorých písali 
v zborníkoch na počiatku 90. rokov. Nedostali 
sme ani slovo odpovedi. Aj to je ukázka, ako to 
niektorí, ktorí sa označujú za „bádatelov“, vo 
skutočnosti myslia. Pravý výzkum, jehož pod-
mienkou je sústredenie materiálov 
a sprostredkovanie ďaľším, im na srdci dozais-
ta neleží.  
 
Zhromažďujeme materiály a články, ktoré budú 
postupne zverejňované na stránkach infor-
mačného portála UFO.SK/PORTAL. Pokial 
máte zaujmavé články, správy s netradičnými 
pohľady, zašlite nám je. Ďakujeme.  
 
Z neznámych dôvodov sa odmlčali bádatelia 
z Nitranského kraja.  
 
V našej krajine aktivizuje činnosť pochybná 
sekta tzv. „Vesmírnych ľudí“,  a menovito ich 
„guru“, ing. Ivo „Aštar“ Benda. Jeho vystúpenia 
v tlači, aj v televízii je výsmechom kriticky uva-
žujúcemu rozumu. Je nuzno povedať, že 
s pôsobením týchto blúznivcov nemáme nič 
spoločné!  
 

Na druhej strane máme celý rad pripomienok 
k činnosti Kluba Hyperion , ktorý už ceľkom 
opustil bádateľské prostredie a na svých podu-
jatiach dáva slovo i tým najväčším odporcom 
anomáľných javov, psychotroniky, geopato-
genných zón, apod. Čo tým KH sleduje? Ne-
chce sa zbaviť prísunu peňazí?    
    
 

 
 
Klub Hyperion  pozýva na pravidelné besedy s 
odborníkmi na príťažlivé témy  

 

 
Náš kolega Ervín zo ktorých ju prevzal aj do-

movský KPUFO.CZ.  
Dúfame, že spolupráca aj kontakty budú po-

kračovať.  

 
 
tomuto projektu sa radi pripájame.   

 
Stále upozorňujeme na podivné prípady, 

záhadná miesta. Spoločné akcie a expedície 
by stmelily nové krúžky priatelov a bádatelov, 
nadviazaly by sa nové vzťahy. Pripomíname 
niekoľko možností:  

• Pečenický val  („Val obrov“). 
Informácie sú na našich stránkach.  

• Neďaleko Uhrovca na bývalom salaši 
žije pán, ktorý tvrdí, že v roku 1998 uňho v 
záhrade pristálo čudné lietajúce oko a unieslo 
ho v blesku hustého mliečneho svetla (má 
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trojhodinový výpadok pamäti). Prípad 
vyšetroval Klub Hyperion, no ich merania na 
mieste činu v niečom potvrdili výpoveď 
uneseného. Je otázkou, aké to byly merania 
a čo vlastne mala ukázať. Kto to môže 
povedať? Obeť "únosu" chce vytvoriť 
signalizačné zariadenie na uľahčenie 
pristávania mimozemšťanov.  Vie niekto viacej 
o tomto prípade, meno, kontakt na tohto 
svedka?   

  
 
Pokiaľ prípady niekoho zaujmú, môžete 

podať vysvetlenie, alebo pomôcť s rozborom, 
napíšte. 

 
 
Organiza čné  - kedy sa podarí, aby sa osob-

ne stretli členovia prípravného výbora KPU-
FO.SK (aspon v Košiciach ?)   

 
Je nutné kontaktovať miestnu tlač, regionálne 

rozhlasové stanice, ktoré majú veľkú sledova-

nosť, a ktoré by mohli o nás uverejniť oznáme-
nie. 

 
UFO - V noci z 17. - 18.6.2005 v Lučenci vraj 

videli UFO. Kto o prípadu môže podať viac in-
formácií, napište.  

 
Stále čakáme na správu o neznámom objekte 

nad Jaslovskými Bohuniciami 19.11.2005 od 
pána Karlíka z UFO kluba Trnava, ktorý v AE 
JB pracuje .  

 
Poltergeist -  Stále trvá ponuka, aby niekto 

preveril informáciu o „strašidelnom dome“ v 
obci Bušince v okrese Veľký Krtíš. Neznáte 
niekoho, kto by býval v blízkosti?   

 
Váš Martin Tóth  

KPUFO–SK 
15.4.2006  

 
Informačný bulletin KPUFO – SK - interný materiál 

Klubu psychotroniky a UFO v Slovenskej republike. 
Vychádza podľa potreby v elektronickej forme. Pri-
pomienky, námety, korešpondenciu, odkazy a iné 
zasielajte na adresu KPUFO – SK 
slovensko@kpufo.cz * http://www.ufo.sk

 
 

Stále neriešené úlohy ���� 


