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Vážení přátelé, kolegové, 

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2015: 

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 pí-

semného 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 – ČSOB, 

div. Poštovní spořitelna, číslo účtu 174472622/0300 nebo složenkou s adresou příjemce: 

Klub psychotroniky a UFO, o.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 

 
 
Nové akce:   

 

 

Bruntál – je tu další místo, kde se ozývá nepříjemný zvuk 
v bytě. Co byste poradili k řešení? Kdo je nejblíže? 

http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/nesnesitelny-zvuk-

tyra-lidi-v-byte-20150228.html 

 

Byl vydán nový bulletin sekce Megalit 
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/im_20150401.pdf 

http://www.csaaa.eu/
http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/nesnesitelny-zvuk-tyra-lidi-v-byte-20150228.html
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/nesnesitelny-zvuk-tyra-lidi-v-byte-20150228.html
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/im_20150401.pdf


 

Králův Dvůr u Berouna - čtvrtek 23. dubna v 18 hod. na 
zámku: beseda se spisovatelem a scénáristou Otomarem 
Dvořákem na téma TAJEMNÉ POKLADY. Součástí besedy bude 

také projekce filmu o největším keltském pokladu v Evropě a 
autogramiáda a křest nové knihy o pokladech - ĎÁBLŮV KLÍČ. 
Vstup zdarma.  

 

 

Konferencia PHOENIX 2015 - Zázrivá 3-5.7.2015 
Miesto: Penzión • Havrania 27, 02705 Zázrivá, GPZ 
49.297544° N, 19.184945° E  

Pre záujemcov bližšie informácie : savpj@centrum.sk, ufo-
klubslovensko@gmail.com, info@savpj.org  

Program 
PhDr. Františka Vrbenská – Turínske plátno, existuje riešenie?  
Gabriela Slováková – Istebné v dávnej histórii 

PhDr. Rudolf Irša – Mágia a reálna virtualita 
Ladislav Lahoda – Skrytou Švajčiarskou krajinou 

PhDr. Jiří Kult – Parapsychlógia a výskum záhadných javov 
Ing. Josef Purkrt – Taký krásny svet alebo nič netrvá večne 
Karel Dudek – Kro je autorom Voynichova manuskriptu 

Milan Z. Kučera – Zvláštne aspekty ľudových povestí 
Ing. Ondrej Repa – Európa predtým než jej pamäť siaha 

Ing. Aleš Rumler – Prenos informácií pomocou špirálových polí 
v biológií a prírode 

 

Archeoastronautický časopis Sagenhafte Zeiten č.2/2015 
je věnován 80 narozeninám Ericha von Dänikena. Je 
k dispozici ve formátu PDF, DOC, i po stránkách v JPG. Je ho 

možno číst a nebo vkládat jednotlivé články do překladače. 
V archivu KPUFO/ČsAAA je už přes 60 čísel tohoto časopisu. 

 

 

Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky jsou na 

webu: ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz 
CESTY PSYCHOTRONIKY - 

http://www.cestypsychotroniky.cz 

 

Pravidelné středeční  česko-slovenské záhadologické sky-
pekonference od 20:00 hod. Skype jména: „gallaa6“, 

„stofik63“. Je třeba si na diskusi připravit otázky k diskusi. 
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Diskutujte na Facebooku !  

 

KPUFO/ČsAAA na Facebooku – Skupina KPUFO, Stránky KPUFO, 
Česká záhadologie a ufologie, Slovenská záhadológia a ufológia, Me-
gality v ČR, Obrazce v obilí, Záhady a zajímavosti, Cesty psychotroni-

ky, Česká psychotronika, Plzeňská záhadologie, Podzemní prostory 
v ČR, ČsAAA.  

 
Nové DVD 

 

 

K 24. výročí vzniku 
KPUFO a 25. výročí 

ČsAAA bude vydáno DVD, 
naplněné přednáškami a 
prezentacemi, které ode-
zněly na našich různých 

akcích, dále filmy, e-
knihami a stovkami růz-

ných prezentací ze světa.  
Cena je 100 Kč + poštov-

né, balné 20 Kč.  

Pište na naši adresu.  
 

K21  

Obsah   

0:30:00 - Šiška, V.: Úskalí průzkumu agrosymbolů – 30 minut  

1:00:00 - Kroupa, P.: Podstata penetrační metody zkoumání stébel z agrosymbolů – 60 minut 

0:30:00 - Wágner, K. O Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků – 1 část  

1:00:00 - Kroulík J. O Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků – 2 část – 60 minut   

0:35:00 - Dosoudil, T.: Ďábelská znamení – 35 minut  

 

 

K21 

Přednášky a prezentace ze 

setkání dne 8.11.2014 

Cena 50 Kč + pošt.  

 

 

 

 

Nové DVD  

Každé po 20 Kč + poštovné, celý seznam viz minulá příloha v txt. 

 
        
X15 
0:50:00 Stonehenge   TV History  
0:50:00 Král ze Stonehenge   TV History  
0:50:00 Moc obilí  historie pěstování  TV History  

0:55:00 Ztracené město faraóna   TV History  
        

http://www.facebook.com/groups/177343598078/
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
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http://www.facebook.com/groups/288130822693/
http://www.facebook.com/groups/288130822693/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
http://www.facebook.com/pages/Z%C3%A1hady-a-zaj%C3%ADmavosti/206879566089095
http://www.facebook.com/CestyPsychotroniky
http://www.facebook.com/CestyPsychotroniky
https://www.facebook.com/groups/178913102153512/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/196525278823/
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X16  
1:25:00 Agrosymboly  české tit.  Nat.Geographic   

        
X17 
0:40:00 Mýty, mystéria, mysticismus  Noemova archa  ČT 2  
0:45:00 UFO, únosy lidí, kruhy v trávě české tit. Nat. Geographic   

       
X18 
0:45:00 Mýty, mystéria, mysticismus  Golem ČT2  
0:45:00 Mýty, mystéria, mysticismus  Archa úmluvy  ČT2  
0:45:00 Mýty, mystéria, mysticismus  Egypt ČT2  
0:45:00 Mýty, mystéria, mysticismus  Nazca ČT2  
 

X180   
0:55:00 Vetřelci dávnověku Mimozemšťané a Třetí říše History  
0:55:00 Voynichův rukopis   National Geographic   
1:45:00 Čína - objevení Ameriky   History  
0:02:00 Dopravní letadlo Comet  ViaSat History  

0:20:00 Občané s erbem  dokument - šlechtici v 60. letech  CS film   

 

Nové knihy  

 

 

Kroupa, Pavel : Kameny krve a víry. Levné knihy (49 Kč)   

http://www.levneknihy.cz/kameny-krve-a-viry/d-133993/  

Jitka Lenková: Záhadné vynálezy minulosti.  

http://www.albatrosmedia.cz/zahadne-vynalezy-minulosti.html  

 
 

 

Dejte naše banery nebo odkazy na svoje weby  

 

... my budeme postupovat stejně! 

 

 Dejte odkazy o pozorování anomálních jevů 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 
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