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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. 

 
Píše nám stále vačšie množstvo ludí svoje 

zážitky, pozorovanie, zasielajú záhadné foto-
grafie. Teší nás takýho záujem, no stále nám 
chýba vaščí počet aktívnych ludí, ktorí by boli 
schopní problémy riešiť, aktivnejšie vchádzať 
do styku s pozorovatelmi záhadných javov, boli 
by otvorení ich problémam. Vychádzame zo 
skúseností českých kolegov, ktorí práve na 
pozornosti k ludom a ich potrebám vyrástli 
v takmer masovú organizáciju. Prečo to neide 
tu u nás? Záujem o anomálne javy nie je výsa-
da, ani prostriedok na vyvyšovaní sa nad 
ostatní, ale predovšetkým služba – tým, ktorí 
niečo záhadneho zažili a nesetkali sa s pocho-
pením ani u priatelov, ba ani u vlastnej rodiny. 
Zostali sme im len my, sme ich posledná ná-
dej. Nie je možné ich sklamať. Majte toto, vy 
bádatelia, záujemci o všetko tajomné, na pa-
mati! Pomozte nám. Naše stratégia je správná, 
a je nás málo. Potrebujeme mať v každom kraji 
svojho zástupca, aj specialistov na tu ktorú 
oblasť anomálnych javov. V niektorých činnos-
tiach sa možeme oprieť o materskú organizá-
ciu KPUFO.CZ, no naše vlastné problémy za 
nás nikto riešiť nebude.  

Predovšetkým potrebujeme spracovať prípa-
dy UFO do jednotnej databázy, ktoru prevez-
meme od KPUFO.CZ. V našom archíve je oko-

lo 330 prípadov a priemerne každých 10 dní 
prichádza nový jav. Doby, kedy ku každému 
prípadu vyrážala bádatelská skupina, sú už 
dávno preč. Potrebujeme tak hustú sieť spolu-
pracovníkov, ktorí by s minimálnymi cestovný-
mi náklady posbierali potrebné informácie.  
    

 
Jarní setkání  v Březové nad Svitavou se bu-

de konat 18.-20.5.2007 v RS "Pohoda“. Infor-
mace o středisku naleznete na stránkách:  

http://www.ubytovnapohoda.web.wo.cz 
Program bude vybrán dle nabídek členů 

KPUFO a Záře. Na stránkách 
http://mujweb.cz/www/zahady%2Dsetkani/ 

se podívejte na foto z minulých akcí.  
 
Podorlické setkání  ve vile Čerych v České 

skalici se bude konat od 8. – 10.06.2007. Or-
ganizuje klub Záblesk Jaroměř.  

 
Festival fantazie Chot ěboř - 29. 6. - 8. 7. 

2007 11. ročník Festivalu fantazie, největšího 
setkání příznivců všech světů fantazie v ČR. V 
rámci FF proběhne i MysteryCon - program 
zaměřený na záhady, tajemství a mystéria. 
Letošní podtitul zní "Jizvy matky Země", což 
pojednává o všem od kruhů v obilí přes Ley 
lines a Nazcu po megalitické památky. 

 
V uplynulom roku sme sa pripojili k iniciatíve 

kolegov z okolných krajín v založení Výcho-
doeurópskej asociácie bádatelov anomál-
nych javov. Prebiehajú diskúsie mezi kolegmi, 
konzultujú sa rozličné prípady. Vznikol web 
asociácie pod stránkami českých kolegov:   

http://www.kpufo.eu/veas 
 

 
 

 

Vnútorné záležitosti 

O zahrani čných stykoch  

Podujatia  
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Pre STV pripravujeme seriál Záhady SK. Ide 

o dokumentárny seriál o javoch medzi nebom a 
zemou, v ktorom isto nájdete mnoho otázok a 
možno i odpovede na to, čo nemožno presne 
vypovedať a ani zobraziť. 

V jednej časti sa chceme venovať aj výskytu 
poltergeist na Slovensku. Chcem Vás preto 
poprosiť o pomoc. Vedeli by ste mi poradiť na 
koho sa mám v tejto oblasti obrátiť; nepoznáte 
miesta, kde sa poltergeist vyskytol...? Hľadáme 
aj miesto, kde sa vyskytuje v súčasnosti. Ak by 
ste vedeli o niekom, kto s tým má skúsenosti a 
bol by ochotný sa s nami o ne podeliť, prosím, 
ozvite sa mi.  
Ďalšia časť bude o ľudoch, ktorí majú výni-

močné schopnosti: ovládajú tele/psycho/pyro 
kinezu apod., vypínajú sa pri nich elektr. zaria-
denia (zhasínajú lampy na ulici, kazia sa počí-
tače, prepína televízor atd...). Pokiaľ viete o 
niekom, na koho sa takýto popis vzťahuje, bu-
dem rada, ak ma na neho nakontaktujete. 
(Lenka Ďurajková, 0908/250 357, 0911/357 
250) 

 

 
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.  

• Megalitická stavba v Holí či – 
informácie na našich stránkách. Ničenie 
kameňov je priamo trestuhodné!  

• V roku 1901 bol objavený kryptogram 
vyrytý na cínovej tabulke. Obsahuje klič k 
pokladu zaniklého řádu Klarisek v Bratislavě. 
Pokúste sa o riešení!  

• Runový nápis na vrchu Velestúr  
(Zlatá studna, 1266 m.n.m.), najvyšom vrcholu 
v Kremnickom pohorí.  

• Keltské opevnenie Havránok  na 
Liptove, pri priehrade Liptovská Mara, asi 20 
km od Ružomberka pri priehrade.  

• 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 
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. 

 
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 
15.04.2007  

 
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

 
 

Z klubovej korešpondencie 

Prípady k riešení 

Stále neriešené úlohy ���� 


