
  

Informační 

sdělení   
KPUFO 
o.s.® 

05.12.2015 ČsAAA 

 
 

Vážení přátelé, kolegové, přijďte na připravované akce 

 

 

Hnízdo snů  (Úzká 208/5, Hradec Králové, 
http://www.hnizdosnu.cz) si Vás dovoluje pozvat na Vladi-
míra Šišku a jeho přednášku UFO nad Čechami  - 7.12. 

2015, 18:00 h. Co se skrývá pod názvem UFO? Jak pracují 
ufologové? Vysvětlení a hypotézy. Nejzajímavější případy 

UFO nad ČR - vysvětlené i nevysvětlené. Další záhady v Če-
chách (kruhy v obilí, abnormální jevy, spontánní uhoření 
osob atd). Máme se těšit na mimozemšťany? Vstupné : 90 

Kč, kupuje se na místě. 

 

Po stopách Golema - Vydejte se ulicemi Staré Prahy, kde 
dřív bývalo židovské ghetto. 24.11. – 7.12.2015 (od 18:00 

do 21:00 h.) více - http://www.janekpsencik.cz/?p=70  

 

Archeologický atlas Čech: O paměti krajiny a cestách za 
ní (Café Nobel Ústí nad Labem) 10.12.2015, 18:00–

20:00, Fokus kafe, Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí nad Labem. 
V naší krajině se nachází mnoho rozmanitých, často zapome-

nutých archeologických stop, které nám poskytují informace 
o minulosti, ale také obecnější poselství. Autoři Archeologic-
kého atlasu Čech z nich vybrali 105 lokalit, od jeskyní osídle-

ných v paleolitu až po vesnice vysídlené po 2. světové válce. 
Unikátní publikaci představí všem zájemcům o minulost. 

PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. a Mgr. Jan Hasil z Archeologic-
kého ústavu Akademie věd České republiky.   

 

17.12.2015 v 17 h. Trnava (SR) Milan Zacha Kučera – 

beseda ke knize Archeoastronautické pověsti. Viz 
http://www.jesen.cz/clanek6.html. Pište na je-

sen@jesen.cz  

http://www.csaaa.eu/
http://www.hnizdosnu.cz/
http://www.janekpsencik.cz/?p=70
http://www.jesen.cz/clanek6.html
mailto:jesen@jesen.cz
mailto:jesen@jesen.cz


 

Náměty k průzkumu  

 

Kisvárdská zóna – zájemci o možnou expedici: podrobnos-
ti: http://www.kpufo.eu/sk/index.php/azimut-zahad/2868-

266 * 
http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimut_za

had_1-2012.pdf  

Pište na J. Boháč, trams@volny.cz  

 
Zde - http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm si můžete přečíst minulá sdě-

lení.    

 

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 

 

Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky 
jsou na webu: ZAZ - 

http://www.zahadyazajimavosti.cz 

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

 

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! 

 

Archiv KPUFO/ČsAAA 

Nové DVD (po 20 Kč + poštovné) 

 

       

X211   

0:55:00 UFO v Evropě - nezn.příběhy Binbrook 1970, Canneto 

2004, Oldenburg 1952 Nat. Geographic   

0:55:00 UFO v Evropě - nezn.příběhy Eupen 1989, Saderham 

1985 Nat. Geographic   

0:55:00 UFO, lži a studená válka   Prima ZOOM 

0:45:00 Honba za UFO  Varginha, Brazílie  Nat. Geographic  

0:03:00 St. Peterburg  ViaSat History   

0:04:00 Saturnovy prstence Cesta do vesmíru (šp.dok.) ČT2 

0:04:00 Saturnovy měsíce  Cesta do vesmíru (šp. Dok.) ČT2 

0:04:00 New York   ViaSat History   

0:04:00 Sinaj  ViaSat History   
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Nové DVD 

 

 

DVD K 24. výročí vzniku 
KPUFO a 25. výročí 

ČsAAA - naplněné před-
náškami a prezentacemi, 
které odezněly na našich 
různých akcích, dále fil-

my, e-knihami a stovkami 
různých prezentací ze 

světa.  
Cena je 100 Kč + poštov-

né, balné 20 Kč.  

Pište na naši adresu.  
 

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2016: 

 

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 – ČSOB, 

div. Poštovní spořitelna, 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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