
 
Vážení přátelé, kolegové,  

 

K 21. výročí vzniku KPUFO a 22. výročí ČsAAA bylo vydáno DVD, 
naplněné přednáškami a prezentacemi, které odezněly na našich 
různých akcích, dále různé filmy, prezentace a naše publikace v el. 
podobě. Cena je 100 Kč + poštovné, balné 20 Kč. Pište na naši 
adresu. 

 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKOSLOVENSKÉ ARCHEOASTRONAUTICKÉ ASOCIACE K 
PŘEDNÁŠKOVÉMU TURNÉ ERICHA VON DÄNIKENA V ČR 

 
V těchto dnech probíhá série přednášek světoznámého badatele, spisovatele a 
popularizátora myšlenek dávných návštěv mimozemšťanů na Zemi, Ericha von Dänikena.  
Vystoupení a autogramiády se těší velkému zájmu čtenářů jeho knih i dalších zájemců o 
světové záhady.  

V jednom z interwiew pro naše média von Däniken sdělil, že České republice se dávné 
návštěvy mimozemských civilizací vyhnuly. Důvodem pro toto tvrzení má být to, že na 
konci poslední doby ledové se zde nevyskytovala vyspělá civilizace, jakožto pozůstatek 
po návštěvě kulturně a technologicky pokročilejší návštěvě z kosmu.  
Československá archeoastronautická asociace, badatelská organizace, která vznikla 
právě před 22 lety, se zabývá kromě světových záhad i domácími otázkami. Neomezuje 
se přitom jen na dobu po době ledové.  

Jedna z místních (a zároveň i evropských) záhad jsou megality a kamenné řady, i u 
nás rozmístěné ve zvláštním geometrickém a astronomickém uspořádání především ve 
středních Čechách (např u obce Klobuky nebo Kounova), dodnes neobjasněný nález 
železné kostky v uhelné sloji na Plzeňsku anebo otázka vzniku vltavínů. A malby 
podivných postav na kostele v Klášterci nad Orlicí si nijak nezadají s legendárním 
vyobrazením "kosmonautů" v kostele v srbském městečku Visoki Dečani.  

Řada dalších podobných indicií dávných návštěv mimozemšťanů na Zemi u nás 
zůstává možná stále ještě neodhalena, protože nikdo se na ně dosud nepodíval z tohoto 
úhlu pohledu.  

I naši badatelé tak mohou přispět k dalšímu rozvoji archeoastronatiky ve světovém 
měřítku. 

 
JUDr. Jitka Lenková  
komunikační manažer ČsAAA 

 
 
 

  3/2012 (102)  
KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s. ® 



 
Podorlické setkání 2012 - se uskuteční 4.5. – 6.5.2012 v Čerychově vile v České 
Skalici. Kontakt: Marek Zdeněk, Růžová ul. 308, 551 01, Jaroměř, E-mail : 
alfa.marek@seznam.cz, Mobil :  604 349 794 
 
14. ročník konference SFINGA ve dnech 26.5-27.5.2012 ! po 10-té na Housce ! - 
setkání zájemců o nevyjasněné záhady všeho druhu a průzkumy historického podzemí 
pořádá FFC – fantastic facts club.  

Pořad, na kterém se podíleli naši kolegové, J. Lenková aj.: Záhady Toma Wizarda: Dračí 
žíla na Zvíkově - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123499335-zahady-toma-
wizarda/312292320070020-draci-zila-na-zvikove/ - středa 16.5.2012 v 17:39 h., čtvrtek 
17. 5. 2012 v 07:20 h.   

 

 

Oldřich Válek : Za hranicemi fyziky a psychologie / Uvod do 
humanisticke psychotroniky  

http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/11111-Za-
hranicemi-fyziky-a-psychologie 

Pavel Kroupa: Kameny krve a víry 1. Karpana, Praha 2010, 
280 (140 stran fotografie, nákresy). - O knihu pište na: 

http://www.karpana.cz/ 
 

 

Tomáš Dosoudil : Elixíry ohnivé zkázy. Celou lidskou historii neoddělitelně 
provází prokletí válek. Pro účely válčení jsou odedávna hledány stále účinnější a 
ničivější zbraně a válečné prostředky. Na stránkách této knihy se vydáme po 
stopách ohně, sloužícího válečným účelům v několika významných podobách a v 
různých obdobích. http://www.webareal.cz/nasevojsko/eshop/0/0/5/3976-
ELIXIRY-OHNIVE-ZKAZY * Videorozhovor s autorem  
http://www.portalknihy.cz/video/ 

 

 

Ivan Mackerle: Návrat nejistý. Nakl. XYZ s.r.o., Plavínová 
2787/21, 130 00 Praha 3-Žižkov, http://www.xyz-knihy.cz/ 

Ivan Mackerle: „Tajemství pražského golema“, 
vydanou nakladatelstvím CaD Press Bratislava, 

http://www.cadpress.sk/golem.htm 
Karel Wágner: Reichenbachovo světlo. Čs. spisovatel, Praha, 

2011. Blíže viz : 
http://karelwagner.blog.idnes.cz/c/180857/Karel-Wagner-

Reichenbachovo-svetlo.html E-shop : 
http://www.levneknihy.cz/DetailZbozi.aspx?z=103452 

Karel Wágner : Poltergeist existuje! 
http://www.levneknihy.cz/poltergeist-existuje/d-118289-c-973/ 

Obsahuje i kompletní popis událostí ze Strašic. 

 

 
Informační bulletin KPUFO - interní materiál Klubu psychotroniky a UFO, o.s. Vydává se 
jednou za 2 měsíce v počtu rovném počtu členů. Připomínky, náměty a korespondenci, 
vzkazy a inzerci zasílejte na adresu KPUFO nebo na tel.: Klub psychotroniky a UFO, o.s., 
IČO : 45334871 – Borská 19, 320 22 Plzeň – 371 121 589 * Internet: 
http://www.kpufo.cz * kpufo@kpufo.cz. Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, 
ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 174472622/0300. (Uzávěrka 15.9.2011)  
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LETOS VYŠLÉ KNIHY NAŠICH KOLEGŮ 
 


