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Vážení přátelé, kolegové, 
 

 

Akce  
 

 

Kryptozoologická konference – sobota 9. duben 2016 
Místo - Přírodovědecká fakulta UK, Biologie, Viničná 7, 

12800 Praha. Program:  
 Houska, J.: Přehled kryptozoologických objevů 

2015/2016 

 Vohralík, M.: Chupacabra  
 Křivánek, Kryptické velké kočky dnes i ve fosilní evi-

denci  
 Kačírek, V.: Artefakty v kryptozoologii. Dávné civiliza-

ce. Je to pták? Je to letadlo? Je to ptakoještěr!  

Dotazy na adresu - cryptozoology.czechpoint@gmail.com   
 

Pátrejte s námi  

 

 

Hledáme zdroj této zprávy, o které psal V. Patrovský ve svých 
knihách. Vyčetl to zřejmě z nějakých starých novin. Psalo se do té 

obce, ale je otázka, zda se tím vůbec zabývali. – Setkání 
s podivnou bytostí - Čechy pod Kosířem u Prostějova 
http://www.kpufo.cz/wpv/pv_mis3.htm  

 

Záhadné útvary na Pekelské skále u osady Boč, asi 2 km sever-

ně od Stráže nad Ohří. Podivné hromady čedičového kamene o 
průměrné výšce 2,5 m tam zkoumali archeologové z karlovarské-
ho muzea. Na lesem zarostlém plochém hřbetě návrší jsou jich 

stovky, mezi nimi byly i kamenné zídky a řady sestavených kame-
nů. Je zajímavé, že za roklí potoka, nazývané Peklo se zdvíhá str-

má kuželovitá hora Nebesa. Na ní jsou zří-ceniny středověkého 
hradu Himlštejna. Pověst říká, že na Pekelské skále stával klášter, 
který se propadl do země, neboť ďábel zvítězil nad hříšnými mni-

chy. Skutečný účel kamenným hromad nedovedli prý historikové 
vy-světlit. Kdo provede na jaře průzkum? 

 
Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli vý-

hod, vstupu na weby, atd. stačí od 120 Kč výše.  
Pozor ! Změnili jsme banku !!! 

 
 

 

http://www.csaaa.eu/
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
mailto:cryptozoology.czechpoint@gmail.com
http://www.kpufo.cz/wpv/pv_mis3.htm


Nové DVD 

 

 

DVD * Záhady 

hradu Houska 

– mýty a sku-

tečnosti  

Celá historie zá-

hady, včetně 

knih, článků z 

archivu, fotoga-

lerie a videí.  

Cena 120 Kč 
 

DVD * K 25. výročí vzni-

ku KPUFO a 26. výročí 

ČsAAA - naplněné před-

náškami a prezentacemi, 

které odezněly na různých 

akcích, dále filmy, e-knihy 

a stovky různých prezen-

tací ze světa.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Tvarové 

zářiče  

Sborník materiá-

lů, průřez pro-

blémem, články 

z archivu, videa.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Přednášky a pre-

zentace ze setkání dne 

8.11.2014 - Obsah  

0:30 h. Šiška, V.: Úskalí 

průzkumu agrosymbolů 

1:00 h. Kroupa, P.: Pod-

stata penetrační metody 

zkoumání stébel z agro-

symbolů 

1:30 h. Wágner, K., Krou-

lík J. O Paranormální výzvě 

Českého klubu skeptiků –  

0:35 h. Dosoudil, T.: Ďá-

belská znamení  

 

 
Nové knihy  

 

Jitka Lenková: Tajemná místa Česka 

Vydejte se s autorkou po stopách tajemných staveb a 

míst po Čechách i Moravě. http://www.xyz.cz/tajemna-
mista-ceska-1/  

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a roz-

voj vlastních schopností. NAVA Plzeň 1996, brož, 140 
s., brož, 140 s. (pište na naši adresu  50 Kč + pošt.)  

 

 

Základním zdrojem informací jsou časopisy 
 

 

 Záhady a zajímavosti a  
 Cesty psychotroniky, kde přibývají no-

vé články každý druhý den.  
 Sledujte dále :  

 Záhady ve fotografii, a další naše weby 

– zejména  
 stránky okresních klubů KPUFO  

Pokud budete číst články na ZAZ a Cesty psychotroniky, klikněte ob-

čas na podtržená slova. Je to nejšetrnější reklama, která neobtěžuje a 
je nenápadná. Vám kliknutí nic neudělá, nám pomůže. Díky! 

http://www.xyz.cz/autori/autor/jitka-lenkova/
http://www.xyz.cz/tajemna-mista-ceska-1/
http://www.xyz.cz/tajemna-mista-ceska-1/
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://kpufo.cz/adresy/pobocky.htm


 

 

 

Zde - 
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm 

si můžete přečíst minulé bulletiny 

 

Pomůžete?  

Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli výhod, 
vstupu na weby, atd. stačí od 120 Kč výše na č. ú. 4211013926/6800 

 

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2017 

 

Čl. příspěvek 2015 korespondeční a FB členové Řádní členové  

Výška 
Dobrovolný 

lze předat i v nepeněžní formě 

(knihy, materiál, služby) 

od 120-999 Kč nad 1000 Kč/rok 

Služby  

Informace o činnosti, vstup  do rozsáhlé informační banky, archivů 

písemného a elektronického, přednostní koupě knih, publikací, 
CD/DVD za rež. cenu, účast na akcích, aj.  

X 
vstup do placených sekcí ZaZ a 

Cesty psychotroniky 

 Odkazy na přihlášky – můžete použít kteroukoli  

 ČsAAA: http://csaaa.eu/prihlaska.pdf  

 KPUFO: http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf  

Členský příspěvek KPUFO/ČsAAA lze uhradit buď na účet Klubu psychotroniky a UFO, číslo účtu 

SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 nebo složenkou s adresou příjemce: Klub psychotroniky a 

UFO, o.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 

 

Diskutujte na Facebooku ! 

 

KPUFO/ČsAAA na Facebooku – 

Skupina KPUFO, Stránky KPUFO, ČsAAA 

Česká záhadologie a ufologie, Slovenská záhadológia a ufológia, 

Megality v ČR, Obrazce v obilí, Podzemní prostory v ČR 

Záhady a zajímavosti, Cesty psychotroniky, 

Česká psychotronika, Plzeňská záhadologie 
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