
 Prodáme knihy  
 

Kol. aut. UFO –  Nezodpověz
ené otazníky 

REDIT 
Praha 

1991 brož. 65 
s. 

35 Kč 

Kol. aut. Archeoastrona
utický sborník  

Ročenka 
ČsAAA 

ČsAAA, 
Praha 

1990 Brož. 
172 s. 

50 Kč 

Kol. aut.  Archeoastrona
utické sešity  

 ČsAAA 
Praha 

1991 Brož. 60 
s.  

40 Kč 

Dilov, L.: Ještě jednou o 
delfínech   

Lid. Nakl.  Praha  1980 Brož. 
185 s.  

30 Kč 

Majorová, 
M.: 

Breviář spol. 
chování  

Panorama Praha  1990 Brož. 
125 s.  

20 Kč 

Wagner, K.:  
Murphyho 
zákony - 

kompendium 
 Praha  2008 

Váz.  
575 s.  80 Kč 

Gor, G.: Poutník a čas Schi-fi Praha  1964 váz.   
185 s.  

30 Kč 

Anomal  Časopis 
0/1990 

 Praha 1990 Brož. 62 
s. 

20 Kč 

Kol. aut.  
O mezních 
otázkách 

astronomie 

Sborník ze 
seminářů  Vlašim   1994 

Brož. 62 
s.  20 Kč 

Kol. aut. Železo přichází 
z hvězd 

Sci-fi 
povídky čs. 
Autorů (L. 
Souček) 

MF 
Praha 

1983 Váz. 280 
s. 

50 Kč 

Kol. aut. Lidé ze 
souhvězdí Lva 

Sci-fi 
povídky čs. 
Autorů (L. 
Souček) 

MF 
Praha 

1983 Váz. 310 
s. 

50 Kč 

Gordon, 
Noah: Šaman román 

Knižní 
klub, 
Praha  

1995 
váz. 580 

s. 50 Kč 

Sklenář, K.: 
Objevitelé 

zlatého věku Kolumbus Praha 1979 
váz. 370 

s.  40 Kč 

Šembera 
O.:  

Nové základy a 
pojetí 

astrologie 
Letokruhy  Praha 1994 

Brož. 
100 s.  40 Kč 

Simon:   
Papežská 

magie  Praha 2008 
Brož. 
140 s.  30 Kč 

 
Zasíláme seznam dalších DVD, které nám poskytla firma MIDO. Pro členy 
KPUFO 40 Kč + 18 Kč poštovné.  Zasíláme vše do vyčerpání jednotlivých 
titulů. Kdo napíše dříve, vyhrává. 

UFO nejlepší důkazy. 
Podivná setkání (3)  

Odhalte šokující 
tajemství o UFO 

česky, anglicky  53 min.  

 
 

Vážení přátelé, kolegové,  
Sněm regionálních zástupců KPUFO se konal 12. září 2009 v Praze. Všechny 

dokumenty jsou k dispozici na KPUFO.CZ/DOKUMENTY – Soubor základních 
dokumentů a Zprávy o činnosti organizace a úkolech (2009). 

Z pětihodinového jednání a diskuse vyplynul důraz na badatelskou činnost, 
nepodléhat mediálním vlivům, ale nadále zachycovat trendy ve vývoji našich 
zájmových oblastí.    

Účastníci vyslechli a projednali v diskusi zprávy o vývoji v české psychotronice, 
zkouškách pravosti agrosymbolů, o situaci v mediální sféře, o výpravách na tajemná 
místa, o aplikaci psychotroniky v archeologii, o resuscitaci ČsAAA, o projektu Alfa, o 
hledání jantarové komnaty, o nacistických létajících talířích, a další.   

Využívejte elektronický archiv KPUFO. Přibylo mj. tam další množství 
materiálů.  

 

SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE 
 

 
Sdružení badatelů v psychotronice se zármutkem oznamuje, že 12.8.2009 
ve věku 92 let zemřel MUDr. Jiří Bradna, badatel a průkopník psychotroniky 
v ČR.  SBP navrhuje dr. Bradnu ke jmenování čestným členem KPUFO in 
memoriam. Čest jeho památce! 

Připravuje se pokus s lámáním příborů senzibilem na Katedře materiálu ZČU.  
Další seminář SBP se bude konat 7. listopadu 2009 v Praze. Chcete-li se 

zúčastnit, přednést svůj nápad, hypotézu, názor, přihlašte se!  
 

KPUFO POLTERGEIST 
 

Složka případů s podrobnostmi je na FTP KPUFO 2000. FTP 
KPUFO2000/B/POLTERGEIST. Je členěn na: MATERIALY – kde najdete články a 
různé materiály k tématu * ORGANIZACNI – inf. sdělení sekce a další * PRIPADY – 
výpisy jednotlivých případů.  

 

KPUFO UFO 
 

 
Sekce UFO ustavila svou činnost a po vzoru osvědčených postupů jiných sekcí Vás 

bude informovat o své práci. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!  
 

4/2009 (88)  
KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s. 



KPUFO MEGALIT 
 

Seminář sekce Megalit se konal 18.7.2009 v Kounově. Na programu bylo 
zhodnocení dosavadního snažení o propagaci a ochranu megalitických památek, 
zejména stav kolem Kounovských kamenných řad. Přes všechno pozitivní se 
nepodařilo vyčlenit les, kde se KKŘ nacházejí, ze statusu lesa hospodářského na les 
zvláštního určení. Tzn., že řady jsou i nadále ohrožovány lesní těžbou. Změna 
tohoto stavu bude stěžejním úkolem do budoucna. Dále je nutné propojit snažení i o 
další kamenné řady a památky v okolí. Obec Kounov usiluje o ochranu lokality 
Špičák. Po obhájení diplomové práce o souběhu řad budeme žádat o ochranu další 
lokality. Dalším projektem bude stezka na Klučku, který se připravuje.  

Ve dnech 22. – 23.8.2009 se ve slovenské Holíči setkali plzeňští badatelé KPUFO 
s Dr. Rudolfem Iršou, historikem a autorem mnoha knih, zachráncem megalitických 
bloků při stavbě sídliště v Holíči. 

KPUFO AGROSYMBOL 
 

Pokud jste navštívili v létě agrosymbol, podejte nám o tom zprávu.  

ZE ŽIVOTA 
 

 
Pokud jste během letních měsíců navštívili nějaké zajímavé místo, zašlete foto a 

zajímavosti o prozkoumaných lokalitách!     
Nové diskusní fórum - na Facebooku jsme založili skupinu Česká záhadologie 

a ufologie. Najdete ji na http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524 
Využívejte nové fórum na: http://www.kpufo.eu/sk/forum/index.php. Postarejte 

se prosím o jeho rozšíření na svých stránkách a v jiných diskusích.  
Voynichův rukopis je záhada, která má své kořeny v naší republice.  Jako 

taková by si zasluhovala specializované stránky. Kdo se chcete na tvorbě podílet, 
napište na voy@kpufo.cz.   

KPUFO se podílí na přípravě unikátní knihy o vynálezech, technologiích a 
znalostech, které se vymykají době svého vzniku, jako je např. tzv. strojek z 
Antikythéry, objev existence měsíců planety Mars před objevem dalekohledu, 
elektřina ve starověkém Egyptě apod. Máte-li v této souvislosti nějaké náměty, 
informace a nápady a chcete přispět ke komplexnosti této knihy, neváhejte 
kontaktovat KPUFO. 

V létě odešli z Projektu Záře 4 členové, z toho 3 členové KPUFO - J. Kult, S, 
Šmídová, L. Zelinka), a dali vznik nového PROJEKTU ALFA, který se zabývá 
exopolitikou, především případy tzv. syndromu únosů do UFO. 
http://www.exopolitika.cz/.   

 

Jak bylo zjištěno, ČsAAA (Československá archeoastronautická asociace), ze 
které vznikly všechny dnes známé spolky a badatelské kluby, nebyla zrušena, jak 
jsme se 17 let domnívali v roce 1993, ale stále figuruje jako aktivní. Byla to první 
organizace tohoto druhu u nás (vznikla 12.5.1990), a i když ji vedení dovedlo k 
faktickému krachu, byl to velmi dobrý spolek, kde se scházeli badatelé i nadšenci. Z 
jejího popudu ČSFR navštívil poprvé E. von Daniken, vydala se řada materiálů, i 
několik časopisů. V příštím roce tak ČsAAA oslaví 20 let svého trvání a přáli bychom 
si, aby je oslavila důstojně. Oslovujeme tedy Vás, staré členy ČsAAA i ty, které tato 
myšlenka zaujala - pokusme se o resuscitaci ČsAAA! Napište na e-mail 
csaaa@kpufo.cz, nebo na adresu KPUFO, kdo se ke svému členství hlásíte. 
7.listopadu 2009 uspořádáme Kongres jako nejvyšší orgán a rozhodneme o dalším 
postupu. Buď se nám resuscitace podaří a nebo ČsAAA skutečně zanikne. 
Rozhodnout o tom můžete jen Vy. Nehodláme nikoho k členství nutit ani nikoho 
přemlouvat. Kdo byl členem a stále ho zajímají otázky, zkoumané ČsAAA, je buď 
naším členem nebo alespoň čte naše stránky nebo naše časopisy. Byly zprovozněny 
stránky na adrese http://www.csaaa.eu, pro členy i veřejnost je k dispozici 
elektronické Informační sdělení na http://csaaa.eu/informace.htm.  Těšíme se na 
Vás! Staronoví členové ČsAAA, csaaa@kpufo.cz.  

 

INZERCE 
 

 
Koloidní stříbro - www.bonavita.at – distribuce přes www.nebicko.net, nebo 

přímo paní Mgr.Monika Chomová - info@nebicko.net. Pro členy KPUFO samozřejmě 
sleva. (Václav Cihla, KPUFO) 

 
 ZAZ 4/2009 - Zabili Kennedyho kvůli mimozemšťanům? - UFO nad státní hranicí 

ČSSR - Kde se vzaly „létající talíře“ Třetí říše? -  Záhada keltských šancí v Čechách 
aj. Cesty psychotroniky 4/2009 – Tajemství sedmého smyslu - Stříbro a koloidy 
-  Fenomén svítící ženy - Přízraky živých osob, aj. 

 
Připomínáme, nezapomeňte uhradit čl. příspěvek KPUFO a předplatné 

našich tiskovin: 

Čl. př. KPUFO Časopis ZAZ Časopis CP Celkem 

Řádný min. 120 Kč 190 Kč 90 Kč 400 Kč 

Řádný min. 120 Kč 190 Kč X 310 Kč 

Řádný min. 120 Kč X 90 Kč 210 Kč 

Řádný min. 120 Kč X X 120 Kč 

Bez řádného členství 200 Kč 120 Kč 320 Kč 

Bez řádného členství 200 Kč X 200 Kč 

Bez řádného členství X 120 Kč 120 Kč 

 
Informační bulletin KPUFO - interní materiál Klubu psychotroniky a UFO, o.s. Vydává se jednou 
za 2 měsíce v počtu rovném počtu členů. Připomínky, náměty a korespondenci, vzkazy a inzerci 
zasílejte na adresu KPUFO nebo na tel.: Klub psychotroniky a UFO, o.s., IČO : 45334871 – 
Borská 19, 320 22 Plzeň – 371 121 589 * Internet: http://www.kpufo.cz * kpufo@kpufo.cz. 
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 
174472622/0300. (Uzávěrka 21.6.2009)  


