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Vážení přátelé, kolegové! 
 

Akce  
 

 

Čtvrtý ročník konference České podzemí proběhne ve 
dnech  
7. - 8. května 2016 v Ostravě.  

Viz http://www.ceskepodzemi.cz/workshop  

 

18. ročník konference SFINGA - Houska 21.-22.5.2016 
- setkání zájemců o nevyjasněné záhady všeho druhu a prů-

zkumy historického podzemí pořádá Fantastic Fact Club 

Zájemci se musí přihlásit předem, jedná se o akci pro předem přihlášené. Do při-

hlášek uveďte jméno a příjmení, adresu a kontaktní mobil! 
Při prezentaci obdrží každý účastník visačku se svým jménem. Účast Vám bude po-

tvrzena, pokud nedojde potvrzení do týdne, kontaktujte nás. Pořadatelé si vyhrazují 
právo výběru účastníků. Účast na vlastní nebezpečí. Kontakt a přihlášky: email: in-
fo@ffc.cz, purlab@iol.cz web: www.ffc.cz 

Výchozí propozice k 12.4.2017 – bude upřesněno. Je nutno dodržovat pokyny or-
ganizátorů !!!! Děti pouze v doprovodu dospělých!!! Ti kdo nebudou dodržovat po-

kyny organizátorů a budou se nevhodně chovat budou z akce vyloučeni. Sraz a re-
gistrace účastníků: na nádvoří hradu Houska v sobotu 21.5. od 7.30 do 9.00 hod – 
dostavte se prosím včas!! 

Program: 
Přednášky budou 21.5. od 9:00 do 18:00. Lze přespat ve vlastním spacáku na hra-

dě. Vzhledem k velkému množství přednášek je možné, že část by byla i 22.5., kdy 
jinak je volný program či se pokračuje v diskusích. PŘEDNÁŠKY v abecedním pořa-
dí, předběžně: 

Miroslava Čapková - Paraziti v nás (+Plasmový generátor) 
Robert Haluska Feng Shui – Bydlení – Obchod – Vztahy (+Orgonitový zářič) 

Votěch Kačírek - C.C.S. Artefakty v kryptozologii (Dávné civilizace) 
Milan Zacha Kučera - FFC Nejen zlatý vlak 
Ladislav Lahoda – CMA Co nového v podzemí 2016 

Josef Purkrt – FFC Záhadné jevy a fyzikální měření 
Libuše Švecová - Vliv bytostí v našem životě 

Františka Vrbenská - Záhada lva a meče – co se skrývá za sochami Rolandů 
Krátké přednášky: 

Miroslav Kadlec - Krásné staré stroje 
Eva Malá - Stopy Petra Brandla v Jílovém 
L. Šafařík – KPUFO MUDr. Jan Lukeš - blázen, kontaktér, génius, český Tolkien ??? 

http://www.csaaa.eu/
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.ceskepodzemi.cz/workshop
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ffc.cz%2F&h=UAQEQp3vaAQGPu7JcyDIuxog8IpvZ7UJgJCj6HKFHsU2Nbg&enc=AZN6Ra5i_jGbmbbXYUG6onrn5VuV_ZUCRmb-Qi__u8jnvIwzWlUEV_OAZ3WEfwrNKNDMv1dzHZOhPSdY1lnzpGtfI6xaXwuiHIpcIWh0yrtKs0hRA1TwUqAcU6b3oa_FuM_zZO8W8Ym-VcpEWutZwgAcMVhFqVRbvEo9vo2QvVROQ8IS9je00aO8n5lnyMizoVZvUwqSNxcVO0RLafuD-D3F&s=1


Účastnický poplatek splatný při registraci: 590 Kč na osobu. FFC, CMA, KPUFO, 
Záře, Záblesk, SAVPJ a děti 10 - 15 let : 490 Kč na osobu, přednášející, organizáto-
ři, pozvaní hosté a děti do 10 let zdarma. V ceně je poukázka na nápoj a klobásu v 

hradním kiosku, je to nutné z provozních důvodů, aby se při běžném provozu hradu 
stihli v poledne všichni obsloužit. Pokud jste vegetariáni, nebo nechcete obědvat 

sleva 90 Kč – ale nepočítejte, že pak v poledne budete zdržovat! 
Doprava: Je výhodný příjezd vlastními auty, účastníci mohou parkovat před hra-

dem, uveďte, že se zúčastňujete akce a při registraci dostanete povolenku. Pokud 
byste někdo jel vlakem (stanice Okna) dejte prosím vědět, pokusili bychom se zaří-
dit odvoz. Nejrychlejší příjezd od Prahy: po dálnici do Mladé Boleslavi, odtud po sil-

nici č.38 k obci OBORA, zde doleva do obce OKNA a dále po silnici č. 273 do obce 
LUKA a odtud podle šipek k hradu Houska přes obec KRUH do obce HOUSKA. Pokud 

jedete z daleka a nestíhali byste se dopravit do začátku v sobotu, uveďte prosím v 
přihlášce, dohodneme se. 
Vybavení: Všem doporučujeme turistické oblečení a svítilnu. Na přespání samozře-

jmě spacák a podložku (spí se kdekoli na hradě vyjma kaple, podlahy jsou většinou 
parketové). Je k dispozici kiosek s občerstvením s běžným sortimentem (klobásy, 

párky, nápoje, cukrovinky atd.), zvláště vegetariáni si ale vezměte jídlo sebou. Po-
kud máte pohodlné campingové křesílko nebo rybářskou stoličku může se hodit. 
Přijímáme nabídky na další přednášky o podzemí a o dosud nevyjasněných záha-

dách od kohokoli z účastníků. K dispozici bude počítač s dataprojektorem, Program 
je ale již dost plný, takže se prosím přihlaste předem a přednáška nesmí přesáhnout 

10 minut, jinak nelze zaručit, že se na Vás dostane. Můžeme se případně dohodnout 
na přednesení i delší přednášky na jiné obdobné akci. 
Večer, po odchodu turistů z hradu, je čas na diskuse a posezení a případnou komen-

tovanou prohlídku prostor a okolí Housky, můžete se na vlastní oči přesvědčit co je 
fakt a co výmysl. Nevylučují se další překvapení. Těšíme se na setkání s Vámi v 

uvedeném termínu 
 

Pátrejte s námi  

 

 

V r. 1562 Melantrich z Aventýna v tehdejších letácích s novin-
kami publikoval dva dřevořezy znázorňujícími polární záři z 13. na 

14. března 1562. Na jednom je počínající bitva mezi křesťanským 
a tureckým vojskem, na druhém dřevořezu je pak reálná krajina s 
okrajem města a s pohořím. Draperie polární záře se zhuštěninami 

a oblaky je nad krajinou a městem (Welmi diwna a y hrozná widi-
enij a zázracy, Melantrich z Aventýna, 1562). Najdeme tyto dřevo-

ryty?  

 

Záhadné útvary na Pekelské skále u osady Boč, asi 2 km sever-
ně od Stráže nad Ohří. Jedná se o čedičový útvar s patrným 

ústředním sopouchem na vrcholu. Okolí sopouchu bylo zjevně v 
dřívějších dobách upravováno do několika rovin. Pokud zde stával 
klášter, snažili se jeho obyvatelé vytvořit patrně jakýsi parkán, 

nebo možná i malá terasovitá políčka. K tomu účelu vysbírali volně 
ležící čedičové kameny, z nichž stavěli zídky za účelem vyrovnání 

terénu. Domnívám se, že přebytečné kameny pak dávali na hro-
mady. Čedičové zídky a valy dávají prostorový smysl, samostatné 
hromady jsou pak umístěny spíš tak, aby co nejméně překážely. 

Záhada se nekoná. (díky Jaroslavu H. za průzkum).  



 

Setkání s podivnou bytostí - Čechy pod Kosířem u Prostějova 

http://www.kpufo.cz/wpv/pv_mis3.htm - zpráva byla ve Vlasti-
vědném sborníku střední a severní Moravy. nevíme, který to byl 

ročník, ale šlo o předválečný. - Takže - kdo se dá do dalšího pát-
rání? (díky Karlu K.!) 

 

Kámen u Tuchlovic (cesta k němu vedla z ulice na Hradčanech 

směrem k bývalému dolu Nosek) už někdo ukradl. Vyrazili jsme na 
místo vybaveni GPS souřadnicemi z knihy P. Toufara: Toulky - Ta-

jemné kameny a vzhledem k tomu, že jiné autorovy souřadnice 
ohledně dalších kamenů jsou v pořádku, troufáme si skoro s jisto-
tou tvrdit, že kámen už na daném místě není. Příkopy u cesty 

jsme prolezli důkladně, takže kámen víc než metr velký bychom 
opravdu nepřehlédli. S přáním mnoha úspěchů v další práci Dana 

D. (Díky za zprávu) 

 
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 !!! 

 

 

"Klub hledačů HP Tachov" zve na nová videa "Záhadný 
Tachov" - https://www.youtube.com/watch?v=KGruRzoA6o8 
* https://www.youtube.com/watch?v=apoZ-CniCZg * 

https://www.youtube.com/watch?v=a3pjtAReIZ8 * 
https://www.youtube.com/results?search_query=gehag3&sm

=12 * Franta Soukup, Klub hledačů HP Tachov 

 
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  

http://www.kpufo.cz/wpv/pv_mis3.htm
http://detektortachov.webgarden.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=KGruRzoA6o8
https://www.youtube.com/watch?v=apoZ-CniCZg
https://www.youtube.com/watch?v=a3pjtAReIZ8
https://www.youtube.com/results?search_query=gehag3&sm=12
https://www.youtube.com/results?search_query=gehag3&sm=12


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 rozvoj 

vlastních schopností. NAVA Plzeň 1996, brož, 140 s., brož, 

140 s. (pište na naši adresu  50 Kč + pošt.)  
 

 

Karel, Dudek: Stopa míří do Čech. Tajemství Voynichova rukopisu. Vyd. 

Machart, Beroun, 2015. Brož., 145 stránek, 22 obr., rozměry 13x19 cm, cena 

249 Kč,  pište na adresu: http://www.dobredarky.cz/stopa-mii-do-cech-karel-

dudek    

 

 

Došly nové časopisy Sagenhafte Zeiten 1,2/2016, ktorý vede Däni-
kenova dcera. Pro Vás je k dispozícii ve formátu PDF, DOC, i po strán-

kách v JPG. Je ho možno čítať aj vkladať jednotlivé články do preklada-
ča. V archivu KPUFO/ČsAAA je okolo 60 týchto časopisov. 

 

 
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! 

 

 

 

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

si můžete přečíst minulé bulletiny 

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.dobredarky.cz/stopa-mii-do-cech-karel-dudek
http://www.dobredarky.cz/stopa-mii-do-cech-karel-dudek
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://kpufo.cz/adresy/pobocky.htm
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm


 

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 

 

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 2016 

 

Čl. příspěvek 2016 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, z.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 

 

 

© Klub psychotroniky a UFO z.s. (KPUFO) ® *Borská 19, Hotel Victoria, Plzeň * CZ 320 22 * 
IČO: 45334871 * Internet : http://www.kpufo.cz  * E-mail: kpufo@kpufo.cz * Bankovní spoje-
ní : SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 © Československá archeoastronautická asociace, Bor-

ská 19, Hotel Victoria, Plzeň * CZ 320 22 * IČO: 15888576 * Internet : http://www.csaaa.eu * 
E-mail: csaaa@kpufo.cz  

 

http://www.facebook.com/groups/177343598078/
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
https://www.facebook.com/groups/196525278823/
http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
https://www.facebook.com/groups/124033340978302/
http://www.facebook.com/groups/288130822693/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Z%C3%A1hady-a-zaj%C3%ADmavosti/206879566089095
http://www.facebook.com/CestyPsychotroniky
https://www.facebook.com/groups/178913102153512/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts
http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf
http://www.kpufo.cz/
mailto:kpufo@kpufo.cz
http://www.csaaa.eu/
mailto:csaaa@kpufo.cz

