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Vážení přátelé, kolegové, zájemci o tajemno i badatelé!  

 
Rok 2016 se rychle blíží ke svému závěru, a k době, kdy obrátíme své 

myšlenky na všechny pěkné věci v našem životě, jako je rodina, přátelé, a 

na to, co nás naplňuje v našem každodenním snažení.  
Takže bych chtěl začít tím, že poděkuji všem členům a podporovatelům 

KPUFO/ČsAAA a dalších záhadologických spolků. Všem, kdo věnují svůj čas, 
prostředky a snažení k činnosti, která naplňuje nejen je, ale i další kolegy. 
Jedna věc, kterou jsem poznal, že všichni v našich organizacích obětavě 

pracují a ví, proč to dělají. Pro mnohé z nás tento zájem pramení z osobních 
zkušeností nebo ze stálého hledání odpovědí na otevřené otázky. Ať už je 

důvod jakýkoliv, síla, která nás pohání vpřed, je nevyčerpatelná.  
Rok 2016 byl rokem vzrušujících momentů v našich oblastech, které dale-

ko přesáhly hranice naší země.  

Astronomové po analýze 2,5 milionu hvězd nalezli 234 takových, které 
vydávají podivné "modulace", které naznačují jejich původ v pravděpodob-

ná umělé činnosti. Nebo možné objevení tzv. Dysonovy sféry u dvou hvězd, 
vytvořené snad mimozemskou supercivilizací.  

Nejsou však jen daleké civilizace. Záhadné jevy lidé pozorují a hlásí velmi 

často - UFO, záhadné úkazy na fotografiích - to je jen jedna z mnoha čin-
ností, kterými se naši kolegové zabývají. Nikdo nespočítá množství času, 

který naši kolegové řešení těchto případů věnují.     
Žijeme ve zvláštní a krásné zemi, kde jsou záhadné otázky na každém 

kroku. Jejich zkoumání se neobejde bez zajímavého studia, dodatečné prá-

ce a shromažďování údajů. V tom je znát pomoc mnoha dalších podporova-
telů, jejich znalostí a zkušeností. Také jim je třeba poděkovat.  

Není mnoho příležitostí k setkání, přednesení výsledků svého bádání i k 
diskusím a seznámení. Ty, které se letos udály, se neobešly bez obětavé 

práce organizátorů a přednášejících. Díky všem!    
Upřímně si vážíme podpory, kterou nám a celé této oblasti věnujete. Pro-

sím, pomáhejte badatelům i v následujícím roce.   

Přeji Vám nádherné svátky a šťastný nový rok 2017. 

 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
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Akce 

 

Praha - MUDr. Jaromír Šrámek: Syndrom náhlého úmrtí ko-
jenců. Přírodovědecká fakulta UK, Biologie, Viničná 7, 128 00 

Praha, pátek, 9. prosinec 2016 17:00–20:00 h. 

 

 

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

 
Naše DVD – vánoční sleva !  

 

 

DVD * Automatická 
kresba   

Sborník materiálů, 
průřez problémem, 
články z archivu, vi-

dea.  
Cena 100 Kč 

 

DVD * Jacques Bergier 
- publikace a články z ar-

chivu.  
Cena 100 Kč 

Připomínáme: čl. příspěvek KPUFO/ČsAAA na rok 2017 

 

Čl. příspěvek 2017 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.  

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 psychotro-

niky a UFO, z.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 

 

Diskutujte na Facebooku ! 

 

Česká záhadologie a 

ufologie, Slovenská 

záhadológia a ufológia, 

Záhady a zajímavosti 

Skupina KPUFO, Strán-

ky KPUFO, ČsAAA, Pro-

jekt Záře, Fantastic 

fact club, SAVPJ, Klub 

Záblesk 

Cesty psychotroniky, 

Česká psychotronika, 

Megality v ČR, Obrazce 

v obilí, Podzemní pro-

story v ČR Plzeňská 

záhadologie 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
https://www.facebook.com/groups/124033340978302/
https://www.facebook.com/groups/124033340978302/
http://www.facebook.com/pages/Z%C3%A1hady-a-zaj%C3%ADmavosti/206879566089095
http://www.facebook.com/groups/177343598078/
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
https://www.facebook.com/groups/196525278823/
https://www.facebook.com/projektzare/?fref=ts
https://www.facebook.com/projektzare/?fref=ts
https://www.facebook.com/ffczs/?fref=ts
https://www.facebook.com/ffczs/?fref=ts
https://www.facebook.com/S.A.V.P.J/?fref=ts
https://www.facebook.com/UFO-klub-Z%C3%A1blesk-154331181266769/?fref=ts
https://www.facebook.com/UFO-klub-Z%C3%A1blesk-154331181266769/?fref=ts
http://www.facebook.com/CestyPsychotroniky
https://www.facebook.com/groups/178913102153512/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/288130822693/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts

