
 
 
 
 

KLUB PSYCHOTRONIKY A UFO KPUFO.SK/EU – Slovenská republika 
 

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE č. 2 / 2011 – 12.07.2011 

 
 
 
Novinky  
 
 
KPUFO, o.s., oslávilo 14. mája 2011 20 rokov od svojho založenia.  

 
Pokiaľ nájdete agrosymbol, napište nám ale-

bo prostredníctvom on-line dotazníku na adre-
se: http://www.kpufo.cz/codelat/cc.htm.   

 
Bolo dokončené skenovanie všetkých 

dostupných UFO magazínov pre bádateľov. 
Členovia nášho KPUFO.EU/SK budú mocť čerpať 
z úložiska materiálov na FTP.  

 
Hľadáme tvorca webu a administrátora na 

pripravované projekty na tému: "Projekt UFO 
MEMORY" a tiež vedúceho tohto projektu pre 
SR. Ak máte záujem, ozvite sa! 

 
Náš portál bol vybratý do prehľadu monitoringu informácií „Právě dnes“ – UFO : 

http://www.pravednes.cz/index.jsp?panel=ufo.  
 
Náš portál KPUFO.EU/SK http://www.kpufo.eu/sk. Nový materiál tu pribúda trvalo 

už každý 2-4 deň.  
 
 

Stretnutie ufológov 

2. júla 2011 sa v Banskej Bystrici konalo stretnutie asi 20 bádateľov z celého 
Slovenska. Organizátori robili s akciou veľké tajnosti, no napriek tomu sme sa o akcii 
dozvedeli od ľudí, ktorí sa čudovali, že sme neboli tiež pozvaní. Aj keď akcia bola 
jedinečnou príležitosťou k širokému dohovoru a k prejednaní koncepčných otázok a 
problémov celej slovenskej záhadológie, na stretnutí sa diskutovali len obvyklé 
prípady a témy.  

Je otázkou, čo organizátori chceli utajením docieliť, a kam dojdú takí, čo sa 
domnievajú, že vylúčením niekoho z diskúsie si nejako polepšia.  
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  Navštivte naše stránky:   

 

Časopis „AZIMUT ZÁHAD“  - nový časopis pre bádateľov má vlastnú 
rubriku http://www.kpufo.eu/sk/?cat=9 

 

Ak sa chcete podieľať na riešenie prípadov UFO apod. anomálnych javov, 
ktoré sa vyskytli na území SR, ale aj diskutovať nad ďalšími otázkami, 
napíšte na slovensko@kpufo.cz! Na Google - http://www.google.sk/  - vľavo 
hore v rozpise - ďalší> WEBY, je pripravený priestor pre vnútorné riešenie 
takých otázok. Vpravo kliknite na "Zaregistrovať sa do služby weby". Po 
vašom prihlásení vám podáme prístup a ďalšie informácie. K Vašej návšteve 
sú už pripravené desiatky prípadov UFO. Z databáz sme vytvorili prehľad 
doteraz zapísaných prípadov UFO – všetko nájdete na adrese : 
http://www.kpufo.eu/sk/?p=979 

 
Záhady vo fotografii – aj so slovenskými prípadmi - 

http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/  

 

Na stránkach http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/cc_cizi/tab_sr.htm je 
zoznam a mapa slovenských agrosymbolov. Prezrete si jej, a pokial 

mozete zoznam opraviť, doplniť, napište. Prehľad umistnenia agrosymbolov 
v SR na Google maps nájdete tu.   

Diskutujte na Facebooku !  

 

KPUFO na Facebooku –
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=177343598078&ref=mf 

 

Slovenská záhadológia a ufológia - 
http://www.facebook.com/?sk=2361831622#!/group.php?gid=124033340978302&v=wall  

Umiestnete odkazy o pozorovaní na svoje weby:  

 

Hlášení o pozorování neidentifikovaného létajícího objektu (UFO) 
anomálního atmosférického jevu (AAJ)  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 

Návod a hlášení k průzkumu agrosymbolů (crop circles kornkreise) 
http://www.kpufo.cz/codelat/cc.htm 
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Nové knihy  
 

 

 

Věnceslav Patrovský: Za hranicemi biotroniky 

Kniha, nalezená v pozůstalosti známého badatele a záhadolo-
ga, Ing. V. Patrovského, obětavě přepsaná členy KPUFO a při-
pravená k vydání u vyd. CAD PRESS. Vázaná kniha, 250 stran, 
formát B5/24 x 17cm. Vydáno ve spolupráci s Klubem psycho-
troniky a UFO, o.s.  

Knihu lze zakoupit na adrese: 
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/10230-Za-
hranicemi-biotroniky 

 

Jaromír Slušný: Najväčšie slovenské záhady 
 
Vznikli život a civilizácia na Slovensku? Viete, kde hľadať zá-
hadný Val obrov či tajomné rondely? Zaujíma vás, či Sloven-
sko malo svoje čarodejnice a ktorá z nich im kraľovala? Túžite 
spoznať tajomstvo záhadného zlatého vlaku či duchov medzi 
nami? Ak áno, tak sa začítajte do knihy Jaromíra Slušného, 
ktorý vám všetky tieto záhady a ešte mnoho ďalších objasní. 
Presvedčí vás, že aj na Slovensku máme záhady, ktoré môžu 
súperiť aj s tými najsvetoznámejšími. 
 
http://www.xyz-knihy.cz/najvacsie-slovenske-zahady.html  
 

Umiestnete naše bannery alebo odkazy na svoje weby  

  

 

... aj my budeme postupovať rovnako! 

 Budem vdacny za Vaše názory a pripomienky 

Za KPUFO.EU/SK  

Váš Martin Tóth 

Klub psychotroniky a UFO v Slovenskej republike – je informačným, volným združením 
osôb, pôsobiacich v bádateľskej oblasti, a súhlasiacich s jeho Programovým prehlásením.   

Informačný bulletin KPUFO.EU/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.kpufo.eu/sk

  


