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Vážení priatelia,  
 
V rámci všeobecneho poriadku začnem robit 

tato sdelenia podla jednotnej osnovy, ktoru 
som prebral z ČR. Tiež som sa vrátil k 
uplynulým ulohám a zde sa spoločne pozreme, 
ako to s nimi vyzerá.  

   

 
Dostali sme ponuku kupit domenu 

psychotronika.sk od bratislavského vraj 
hypnotizéra Gershoma. Chcel za mnou jet vraj 
až do Plzne (neviem, čo by tam robil, keď som 
v Tábore ) – asi ma chcel zhypnotizovať, 
abych mu podpisal zmluvu na odkupenie 
domeny za 30.000 Sk. Co Vy na to ? Chce 
niekto z Vás reagovať? Može, v emailoch je 
jeho adresa.   

 
Pokial sa budete chceť vrátiť k uplynulým e-

mailom, sdeleniam, napiste. Všetko sa 
archivuje.  

 
V novych e-mailoch za apríl a máj najdete 

okrem ponuky domeny info o zaslanych 
fotografiach – jeden je ftáčik nad Bratislavou a 
druhý je dym, ktory pripomiena akusi tvar. Obe 
som predal na uverejnenie na Záhadne 
fotografie http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/ , kde 
by sa mali čoskoro objaviť, ale ako som hovoril, 
nič zaujímavé. Kolegovia už sú ustatý z 
množstva ftáčikov, ktoré nám zasielaju nadšení 
výletníci po prírode.  

 
V mailoch sú tiež spravy o pozorovaní UFO – 

takýmto píšem, aby vyplňali on-line dotazník 
na http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm aby sa 
prípad dostal do našej databázy. Ako som už 
hovoril, každý prípad UFO je Vam tiež k 
dispozícii, pokial prejavíte zaujem – napíšte 
čas, alebo obdobie, alebo miesto, z ktorého by 
prípad mal byť a ja Vam takého prípady 
zašlem.  

 

 
 
 
Ako je na tom spracovanie prípadov UFO ? 

Nemá nikto z nás Acces na zapísanie našich 
prípadov do DB? Alebo sa nikomu nechce ?  

 
V apríli som tiež odoslal množstvo e-mailov 

všetkým, kto s nami kedy komunikovali, aby s 
nami spolupracovali na bvytvorenie jednotnej 
slovenskej siete bádatelov. Ohlasy boli vcelku 
kladné, došlo k výmene odkazov na stránky.  

 
Obdržali sme aj reakciu W. Urmínskeho, ktorý 

pripomenul, že Asociácia UFO bádatelov 
neumrela, a zaoberá sa volnou energiou. Mal 
tiež výhrady k nášmu výkladu slovenskej 
ufológie, ktorá je na našich stránkách. Celá 
korespondencia so mnou je tam, počtite si.   

Akcie  
Ako som bol informovaný, kolega M. Karlík na 

stretnutí s kolegmi v Brezovej 21.5.2007 
navrhol usporiadať poradu a seminár ufológov 
s medzinárodnou účasťou v SR – s Poliakmi, 
Ukrajincami, Bulhary, Čechmi, trebars aj s 
Maďarmi. Otázka sú financie a miesto. 
Napíšte, pokial máte tip na dajaké rekreačné 
zariadenie, alebo nápad ako zohnať peniaze 
na úhradu nákladov zahraničných hostí.   

 
Dávam temu vysokú prioritu, lebo je treba 

naše postavenie čo skoro povýšiť.  
 
UFO sekcia SCI-FI klubu ORION 
  
Apríl: VOĽNÁ ENERGIA (lektor: Waldemar 

URMÍNSKY) –  13. 4. 2007 – úvodná beseda, 
20. 4. 2007 – pokračovanie besedy 27. 4. 2007 
– DVD 

             
Máj: ATEIZMUS ALEBO STVORITEĽ (lektor: 

MUDr. Štefan KONKOL) 11. 5. 2007 – úvodná 

 

Podujatia  

Organiza čne otázky KPUFO.SK  
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beseda, 18. 5. 2007 – pokračovanie besedy 
25. 5. 2007 – DVD 

  
Jún: HRIECHY  BOHOV (lektor: Slavomír 

CHREN) 8. 6. 2007 – úvodná beseda, 15. 6. 
2007 – pokračovanie besedy 22. 6. 2007 – 
DVD 

Júl: 13. 7. 2007 – DVD 20. 7. 2007 – DVD 
V MESIACI JÚLI SA USKUTOČNÍ 

TRADIČNÝ PIKNICON 2007 – PREDBEŽNÝ 
TERMÍN JE 14. 7. 2007 – PODROBNOSTI PO 
VZÁJOMNEJ DOHODE 

 
August: 10. 8. 2007 – DVD 17. 8. 2007 – 

DVD V AUGUSTE SA USKUTOČNÍ DRUHÝ 
PIKNICON – PREDBEŽNÝ TERMÍN JE 11. 8. 
2007 – PODROBNOSTI  TAKISTO PO 
DOHODE. 

  
September: ZEM – PRIVILEGOVANÁ 

PLANÉTA! (lektor: RNDr. Miloš VOJTEK) 7. 9. 
2007 – úvodná beseda, 14. 9. 2007 –
pokračovanie besedy 21. 9. 2007 – DVD 

  
  Október: U.F.O. – NOVÉ POZNATKY – 

projekcie dokum. filmov + beseda (lektor: 
Štefan PROCHÁZKA) 5. 10. 2007 – úvodná 
beseda, 12. 10. 2007 – pokračovanie besedy                                                                         
19. 10. 2007 – DVD 

  
November: PSYCHOLOGICKÉ ZBRANE 

ARMÁDY (lektorka: Mgr. Agáta HOLUBOVÁ) 
9. 11. 2007 – úvodná beseda  16. 11. 2007 – 
pokračovanie besedy 24. 11. 2007 – DVD 

  
December: 7. 12. 2007 – prípravná schôdzka 

(OOL) 14. 12. 2007 – NOVOCON 2007 – 
záverečná schôdzka klubu (Spol. sála KAB) 

  
 Všetky akcie ( s výnimkou NOVOCONu) sa  

konajú na OOL = Odd. odbornej lit., Hlavné 
nám. budova MsÚ),  termíny sa nemenia – 
piatok vždy o 18. 00, v mesiacoch júl a august 
o 17. 00.  

Na mesiac marec je naplánovaný tretí ročník 
projektu CASTRUM FANTASTICUM – Jeden 
deň s vedeckou fantastikou. Podrobnosti po 
dohode. Približný  termín: 27. 3. 2007 (môže 
sa zmeniť). 

 

 
Východoevropská asociácia bádatelov 

(VEAS) – na webe KPUFO.EU/VEAS  
28.04.2007 - Wroclaw – UFO kongres.  
Turecko  
Celosvětová kampaň za odhalenie informácí 

o UFO (pred nejakým časom začala kampaní 
za „Svetový den UFO“)  

http://www.worldufodisclosure.org/index2.php
?bolum=29&icerik=km 

 
..  
 

Váš Martin Tóth  
KPUFO–SK 

06.06.2007  
 

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

 
 

Medzinárodná spolupráca  


