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Vážení přátelé, kolegové, 

 
Pátrejte s námi 

 

 

Máme tu první obrazec v obilí u obce Klíčnov (okr. Jab-
lonec n. N.) GPS 50.664088, 15.173825  

http://cropcirclesdatabase.com/20150712CZlj 

Vznikne-li agrosymbol a budete-li v blízkosti, podejte nám o tom zprávu nebo sami proveďte 

průzkum. Děkujeme. 

Pokud se setkáte s agrosymbolem, napište nám nebo prostřednictvím on-line dotazníku na 

adrese : http://www.kpufo.cz/codelat/cc.htm. Bydlíte-li v blízkosti, pokuste se sami provést 

průzkum. 

Stěžejní při zkoumání je, zda je obrazec padělek nebo ne. To se dá zjistit jen a pouze zkou-

máním tkáně. Pokud by to bylo možné, je k tomu nutné odebrat 10 cm stébla s kolénkem 

uprostřed - podle tohoto návodu: http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/metodika.htm   

 Stránky s kompletním přehledem problematiky viz : 

http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/index.htm   

 Shromážděte další zprávy o těchto lokalitách, výstřižky z novin, poznatky z vlastní ná-

vštěvy, fotografie, atd. Děkujeme všem badatelům, kteří se na průzkumu podílejí.  

 Návod a tiskopis k průzkumu : http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/navod.htm  

http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/tiskopis.pdf  

 Čtěte dále : http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/agro.htm   

Skupina na Facebooku : "Obdivujeme nádherné obrazce v obilí" Adresa: 

http://www.facebook.com/groups/111470962736/    

 

Čím žije naše záhadologie? 

 

Zájemci o archeologii, můžete si stáhnout : Kuna, M. a kol.: 
Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle - Non-
destructive archaeology. Theory, methods and goals. Praha: 

Academia. 555+32 pp. ISBN 80-200-1216-8. - 
https://www.academia.edu/13515665/2004_Kuna_M._et_al._Nedestr

uktivn%C3%AD_archeologie._Teorie_metody_a_c%C3%ADle_-_Non-

destructi-

ve_archaeology._Theory_methods_and_goals._Praha_Academia._555

_32_pp._ISBN_80-200-1216-8 
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V uplynulých dnech se uskutečnila ve Znojmě a okolí akce, 

která měla dokázat existenci tamních pyramid. Účastníci jich 
jistě našli celou řadu …    

 

 

Kosmo Klub, o.s. - občanské sdružení zájemců o kosmonauti-

ku - http://klub.kosmo.cz/  

 

Při letních výletech využijte stránek okresních poboček 
KPUFO http://www.kpufo.cz/adresy/pobocky.htm, k doplnění 

foto nebo jiných údajů. 
 

 

Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky 

jsou na webu: ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz 

CESTY PSYCHOTRONIKY - 
http://www.cestypsychotroniky.cz 

Co je nového u zahraničních kolegů 

 

Polští badatelé Piotr Cielebias, Michal Kusnierz napsali článek 
“Wave of Flying Triangles and Boomerangs over Poland: UFOs 
or secret NATO crafts?” věnovaný pozorování trojúhelníkových 

a bumerangových UFO v Polsku. Dostupné zde: 
http://www.theufochronicles.com/2014/10/wave-of-flying-

triangles-and-boomerangs.html  

 

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 
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 Podpořte naše snažení! 

 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. 

 

 

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  

 

 

K21 

 

Přednášky a prezentace ze setkání dne 

8.11.2014 

 

Cena 50 Kč + pošt. 

 

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  
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Nové DVD (po 20 Kč + poštovné) 

 

X221  
0:55:00 Vetřelci dávnověku Mimozemšťané a megakatastrofy History  
0:55:00 Vetřelci dávnověku Einsteinův faktor History  
0:55:00 Vetřelci dávnověku Proroctví dne zkázy History  
0:55:00 Vetřelci dávnověku Bigfoot  History  
0:25:00 Jak je to doopravdy  Bigfoot  Nat. Geographic  

          
X223 
0:55:00 11. září 2001 - konspirační teorie  Prima ZOOM  
0:55:00 JFK - ztracená kulka  Nat. Geographic  
0:55:00 Krutovládci  Vlad Drakul  Nat. Geographic  
0:55:00 Tajemství Bible  Herodes a masakr v Betlémě  ČT2  
0:02:00 Sonda Ulysess  ViaSat History  
0:02:00 Hubble teleskop  ViaSat History  

0:12:00 Po stopách Golema dokument 60. léta  CS Film  
 

X229   
0:22:00 Bronikovova metoda (Komisarov) Na vl. Oči  TV Nova 
0:20:00 Tajemná místa Pološero, 15.12.2013 ČT2 
0:15:00 Konec léčitelů 2001 ČT2 
0:56:00 Ženy extrasenzov  Kašpirovskij, aj. (rusky) Ruská TV 1 
0:55:00 Léčitelé Máte slovo Jílková  ČT1 

0:02:00 Záhady UFO  Zprávy 25.5.2014 TV Prima 
0:55:00 Falešná Věstonická Venuše  ČT2 
 

 

Nové knihy 

 

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a rozvoj 

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

brož, 140 s.  (50 Kč + pošt.) 

Kučera Zacha, Milan: Archeoastronautické pověsti. Vl. 

nákl. 2015, (191 Kč+ 55 pošt., bal.) pište na jesen@jesen.cz  

 

 

Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A PSYCHOLOGIE / 

ÚVOD DO HUMANISTICKÉ PSYCHOTRONIKY 

http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/11111-Za-

hranicemi-fyziky-a-psychologie  

Novák J.N.: Tunguzský meteorit – záhada na víc než jed-

no století – http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-a-

novak-jan/ 
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