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Časopis „AZIMUT ZÁHAD“   

Nový časopis pre bádateľov je tu: 
http://www.kpufo.eu/sk/azimut_zahad_1-2010.pdf  

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

 

Nový projekt UFO-MEMORY.SK a UFO-MEMORY.CZ  

Spoločne s Projektom Záře ustanovuje KPUFO.CZ a KPUFO.EU/SK spoločný projekt UFO-
MEMORY.CZ a UFO-MEMORY.SK. 

Jeho cieľom bude sústrediť prípady o anomálnych javoch zo spomienok bývalých vojakov, 
dôstojníkov, pilotov, obslúh RL, vôbec každého, komu sa počas vojenskej základnej služby 
alebo vôbec služby v Československej ľudovej armáde alebo v Armáde ČR a SR, alebo u 
polície, stalo niečo čudného. 

Našu výzvu chceme zaslať na weby, zaoberajúce sa vojenskou tematikou, na vojenské 
časopisy, chceme osloviť vojenské spolky, príslušníkov klubov vojenskej histórie a známych 
VÚ. 

Spomienky pamätníkov budú umiestnené na osobitné webové stránky. 

Ak patríte tiež k pamätníkom a stretli ste sa s anomálnym javom počas tejto doby, priamo 
vyplňte dotazník k pozorovanie UFO http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm alebo k 
anomálnemu javu – http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm. 

Ak je Váš zážitok natoľko špecifický, že by Vás dotazník zväzoval vo vyjadrení, píšte na 
ufo@kpufo.cz – do predmetu píšte “UFO-MEMORY“! 

Ak chcete pomôcť a napáda Vás, koho osloviť, kam napísať, prípadne by ste mohli inak 
pomôcť, napíšte! 

PSYCHOTRONICA SLOVACA 2010 

Slovenská psychotronická spoločnosť (www.psychotronicaslovaca.sk) 
usporiada 27. –  28. 11. 2010 v Nitre kongres. Program na 
http://www.psychotronicaslovaca.sk/doc/kongres_2010_program.doc   
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Novinky  
 
Navštivte náš portál http://www.kpufo.eu/sk. Nový materiál zde pribúda trvalo už každý 2-4 

deň. Posledné materiály:      
 
UFO nad raketovou základnou v ZSSR - http://www.kpufo.eu/sk/?p=820  
Ako je to s “chemtrails”? - http://www.kpufo.eu/sk/?p=1599  
Vymodelované guľové blesky - http://www.kpufo.eu/sk/?p=1026  
Záhadný otlačok … - http://www.kpufo.eu/sk/?p=864  
 

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. Prehľad umistnenia agrosymbolov 
v SR na Google maps nájdete tu.   

 Z databáz sme vytvorili prehľad doteraz zapísaných prípadov UFO – 
všetko nájdete na adrese : http://www.kpufo.eu/sk/?p=979  
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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

  


