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Čo chceme ?  

Ďakujem všetkým, ktorí reagovali na uplynulé dianie. Chápem, že moja iniciatíva rozrušila 
doposiaľ poklidnú hladinu slovenskej záhadológie, no nemožem si pomocť.      

Ja nechcem zjednotit slovensku ufologiu, chcel som len diskúsiu rovnopravnych 
subjektov nad koncepčnými problémami a medzinarodnými vzťahmi. A na tom nieje čo meniť. 
Od takého požadavku nebudeme ustupovať.  

Nutno to muselo narazit na tých, ktorí by sa radi pasovali na hovorca celej slovenskej 
ufológie.   

Chceme rovnoprávnu spoluprácu aj diskúsiu. To nieje vmešovaní do nijakých záležitostí 
druhých, no nepripustíme ani vmešovaní do našich zámerov a činností.  

Časopis?  

Uplynulo 5 rokov od zániku časopisu UFO magazín. Cez všetky výhody internetu tu nie je 
jednotiaci prvok, kde by bádatelia mohli riešiť svoje problémy. UFO magazín mal svoje 
problémy, ale napriek tomu tam mohla prebiehať určitá polemika, bádatelia tam mohli 
publikovať svoje názory, dopisy čitateľov. To s nástupom komerčných časopisov už nie je 
možné. 

Predkladáme projekt spoločného bádateľského časopisu, alebo skôr spravodaje, kde by sa 
mohli publikovať pôvodné, kontroverzné a polemické články, bádateľské zistenia, výsledky 
prieskumov. Nepreberať cudzie články a nekopírat veci z internetu, ale predkladať vlastné sta-
noviská a komentáre, len povodne materialy, skutocné bádatelske úvahy a materialy. 

Nebolo by vhodne porozmyslat nad otazkou usporiadania takého spolocneho badatelskeho 
casopisa? (napr. po vzoru UFO kluba Zlin a jeho Pegasu, samozrejme v lepsej kvalite). Tam 
tiez pisu ludia z roznych smerov.   

Časopis by bol čitateľom k dispozícii na internete, s možnosťou tlače tak, aby mohol byť 
dalej šírený na roznych stretnutiach a podujatiach. Pokial by sa rozbehol, možno by za čas bolo 
mozne oslovit nejakeho vydavateľa, aby ho prevzal a vydaval normalnym sposobom. Takym 
sposobom začaly v ČR Fantastická fakta a mohli vychazat doteraz.  

Oslovil som uz niekolko ludi, aby pomohli vytvorit skelet a dyzajn takeho casopisa. No 
vsetko je to vo fazi uvah a pociatocnych priprav.  

Čo si o tomto projekte myslite? Nebolo by dobre sa nad tým spoločne porozmyslat, najma 
čo sa týka celkovej koncepcie, názvu aj rubrik? Vyjadrite sa! Každý nápad je vítaný! 
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Slovenská záhadológia  

Ak sa chcete podieľať na riešenie prípadov UFO apod. anomáľnych javov, ktoré sa vyskytli 
na území SR, ale aj diskutovať nad ďalšími otázkami, napíšte! 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 podám prístup a ďalšie informácie. K Vašej návšteve sú už pripravené 
desiatky prípadov UFO. 

 
Novinky  
 
Plánujeme opäť zmeniť výzor nášho portála http://www.kpufo.eu/sk. Budeme preto každý 

týždeň vydávať prehlad novinek z interneta a nový materiál zde pribúda trvalo už každý 3-5 
deň. Posledné materiály:      

 
Záhadný otlačok … http://www.kpufo.eu/sk/?p=864   
Videnie alebo únos? - http://www.kpufo.eu/sk/?p=991    
Tatranské cesty UFO - http://www.kpufo.eu/sk/?p=877   
Záhada v Bratislave - http://www.kpufo.eu/sk/?p=868     
 

Nové knihy  

 

 

 
Pavel Kroupa: Kameny krve a víry 1. Karpana, Praha 2010, 
stran 280 (140 stran fotografie).  

Problematikou menhirů a starých osídlení v evropském měřítku se 
Pavel Kroupa zabývá řadu let. Není to žádný snílek, ale snaží se o 
racionální vysvětlení, podložené i svými vlastními výzkumy. Nedílnou 
součástí publikace jsou i jedinečné letecké snímky popisovaných lokalit 
dosud nepublikované, které pořídil sám autor.  

http://www.karpana.cz/knihy/kameny-krve-a-viry-1/ - Máte-li zájem, 
napište : http://www.karpana.cz/kontakt/ 

 

Navštivte naše stránky:   

 

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. 

 
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.  
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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 

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

  


