
 
Vážení přátelé, kolegové,  
 
Naše o.s. obdrželo od Úřadu průmyslového vlastnictví Osvědčení o zápisu 

ochranné známky Klubu psychotroniky a UFO, o.s (KPUFO) ®.  
 
Navštěvujte e-zin ZAZ – Záhady a zajímavosti - 

http://www.zahadyazajimavosti.cz a Cesty psychotroniky - 
http://www.cestypsychotroniky.cz.  

 
 

 
Mohelnice nad Jizerou - prozkoumán obrazec v obilí, foto na adrese - http://www.alef-
investigation.cz/cc2012-1/ * http://www.alef-investigation.cz/cc2012-1/cc2012.rar!  
 
Studnice u Jindřichova Hradce – v lese nad obcí jsou postavené pseudomenhiry, 
prozkoumala  kolegyně Eva. Foto je na KPUFO JH a v Albumu megalitů 
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/album.htm * 
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mstudnice/studnice.htm   
 
Setkání na Kounovských kamenných řadách se uskutečnilo 21. července 2012 - s 
programem - prohlídka řad a okolních lokalit, seznámení účastníků, besedy a prohlídka 
výstavy.  
 
Vortex – Od Studnice na Červenou Lhotu, na Pluhův Žďár a před Mostečným je na silnici 
vortex. Pokud prozkoumáte, podejte zprávu. 
http://www.kpufo.cz/oblasti/ano/vortex/index.htm  
 
Zvíkov - - prohlídka hradu, věže Markomanky a jejích značek, kaple sv. Anny,  a 
průzkum podzemních prostorů, se konala 13. října 2012 
 
Setkání s členkou MUFON se uskutečnilo v sobotu 15. září 2012 v Praze a došlo 
k několikahodinové besedě o ufologii a záhadologii v USA. 
 
Tajemné večery - pravidelné čtvrteční přednášky s promítáním a následnou diskuzí na 
témata mezi nebem a zemí od 15.11.2012 ve výstavní a projekční místnosti střediska 
PERAMOST http://www.peramost.cz, Alešova 4, Plzeň.  
 
 
 
 

PRŮZKUMY A BÁDÁNÍ  
 

  4/2012 (103)  
KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s. ® 



 

 

 
 

VOYNICHŮV   RUKOPIS - první faksimilní vydání nejtajemnější 
knihy světa, Voynichova rukopisu, jenž mnozí odborníci považují 
za „Svatý grál historické kryptografie“ (a který inspiroval i Dana 
Browna k jeho bestselleru Ztracený symbol), doplněné obsáhlou 

úvodní studií renomované badatelky a záhadoložky Jitky Lenkové. 
Objednávejte zde: 

http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/0/5/7491-
VOYNICHUV-RUKOPIS 

 Pavel Kroupa: KAMENY KRVE A VÍRY 1. Karpana, Praha 
2010, 280 (140 stran fotografie, nákresy). - O knihu pište na: 

http://www.karpana.cz/ 

 

 

Tomáš Dosoudil : ELIXÍRY OHNIVÉ ZKÁZY. Vydáme se po 
stopách ohně, sloužícího válečným účelům v několika významných 

podobách a v různých obdobích. 
http://www.webareal.cz/nasevojsko/eshop/0/0/5/3976-ELIXIRY-

OHNIVE-ZKAZY  
 

Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A PSYCHOLOGIE / 
ÚVOD DO HUMANISTICKÉ PSYCHOTRONIKY 

– 300 Kč + poštovné. Máte-li o knihu zájem, pište na adresu : 
kpufo@atlas.cz 

 

 

 

Ivan Mackerle: NÁVRAT NEJISTÝ. Nakl. XYZ s.r.o., Plavínová 
2787/21, 130 00 Praha 3-Žižkov, http://www.xyz-knihy.cz/ 

 
Milan Zacha Kučera: NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ 3. ŘÍŠE 

272 stran, brož., 50 obrázků a map. 
máte-li o knihu zájem, pište na adresu : jesen@jesen.cz 

 
OLONCHO – O ŇURGUNU BOOTUROVI STŘELHBITÉM. 

Jakutský šamansko - mytologický epos. Blíže na: 
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/7516-OLONCHO-

o-Nurgunu-Booturovi 
Věnceslav Patrovský: ZA HRANICEMI BIOTRONIKY - 

Záhady a hraniční jevy pohledem vědy a intuice 
Blíže na: http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/10230-

Za-hranicemi-biotroniky  
 
 
 
 
 
 
 
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. 

LETOS VYŠLÉ KNIHY NAŠICH KOLEGŮ 
 


