
 

Vážení přátelé, kolegové,  

je potřeba upozornit na to, čím se všichni zabýváme – pro informaci, že nestojíme na 
místě a také pro inspiraci:  

Portál KPUFO http://www.kpufo.cz/portal/ – každý den přináší upozornění na nový 

článek, aktualitu.  

Na webu Záhadné fotografie http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/ pokračuje seriál po 
starých fotografiích z ufologické literatury (má už přes 100 pokračování). Začal tam i 
nový seriál – Podivné záběry UFO – všímající si různých podvodů, kolujících na internetu.  

Weby ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz a CESTY PSYCHOTRONIKY - 
http://www.cestypsychotroniky.cz přináší již nové články stabilně každý druhý den. ZAZ 
každý sudý, Cesty psychotroniky téměř každý lichý den.  

Stránky s kompletním přehledem problematiky agrosymbolů viz : 

http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/index.htm byly doplněny o letošní přírůstky.  
http://kpufo.cz/oblasti/agr/cc/cc/cc2014.htm 

Sekce Megalit vydala Elektronický informační zpravodaj 

http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/im_20140801.pdf - Došlo k doplnění Alba megalitů 
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/album.htm o Čertův kámen v Blatné (ST), nově 

postavené kameny u obce Doupě (JI), kameny u Branišova (PI), kruh u Nemějic (PI), 
kámen v Českém Krumlově, a již neexistující lokalitu Břvany (LN). Policie na náš podnět 
řešila krádež kamenů na Klučku, pro nedostatek informací jej odložila. 

V letním semestru 2014 došlo ke zkoumání EEG osob se zvláštními schopnostmi – 

web http://www.projekt-minos.zcu.cz/page4.html, další výzkum bude pokračovat 
v dalším semestru.  

Vznikla nová videa na YouTube kanále KPUFOeu -  

https://www.youtube.com/user/KPUFOeu.   

 

V ČR působí nově i členové ruské společnosti Kosmopoisk http://vk.com/cheh_kosmopoisk. 

Snažíme se o kontakt s nimi.   

STYKY SE ZAHRANIČÍM   
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Pokračuje diskuse o proslulých kolejích na Maltě a dalších geologických záhadách u 

nás doma i v zahraničí.   

Plánuje se Expedice Urubamba 2015 po nejzajímavějších místech Peru. Vznikly 
nové stránky, věnované záhadám Peru a této expedici - http://www.kpufo.eu/peru/.  

 

Spojené zasedání KPUFO/ČsAAA 8.11.2014 analyzovalo stav záhadologické scény - 

http://www.kpufo.cz/dokument/zpr13.htm. Vzhledem k totožným zájmům a zaměření 
KPUFO a ČsAAA, nemožnosti oddělit jejich zdroje a archivy a také k usnadnění 

administrativních úkonů, na základě čl. 14, Stanov ČsAAA se tato stává od 1.1.2015 
součástí KPUFO.  

Od 29.9.014 začaly na TV Kinosvět (http://www.kinosvet.tv) a CS filmu 

(http://www.csfilm.cz) probíhat záhadologické filmy.   

K21, kulturní a informační centrum Břasy uspořádalo od 2. října 2014 až do konce 
listopadu 2014,ve spolupráci s KPUFO o.s. výstavu fotografií TAJEMNÉ MEGALITY A 
KRUHY V OBILÍ.  

10. setkání hledačů souvislostí mezi nebem a zemí se uskutečnilo v hotelu Zemská 
brána v Bartošovicích v Orlických horách od 2.10. 2014 do 7.10. 2014. 

18.10.2014 se v Praze konalo setkání FB skupiny Přátel Peru - 
https://www.facebook.com/groups/prateleperu/?fref=ts.    

Slovenská asociácia výskumu paranormáľnych javov (SAVPJ) vydala v říjnu 

2014 nový, rozšírený časopis X Paranormal, ktorý je možné si bezplatne stiahnuť. 
http://www.1000knih.sk/obchod/xparanormal-2014 

Každoroční listopadové setkání SAVPJ - se uskutečnilo v Hlohovci 22.11.2014.  

S občasnými výpadky se konají středeční společné česko-slovenské 

záhadologické skypekonference od 20-21 hod.  

 

 

K 23. výročí vzniku KPUFO 
a 24. výročí ČsAAA bylo 
vydáno DVD, naplněné 

přednáškami a 
prezentacemi, které 

odezněly na našich různých 
akcích, dále filmy, e-

knihami a stovkami různých 
prezentací ze světa. Cena je 

100 Kč + poštovné, balné 

20 Kč. Pište na naši adresu. 
 

AKCE A ČINNOST  
 

NOVÉ DVD  
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K21 

 

Přednášky a prezentace 
ze setkání dne 8.11.2014 

 

Obsah  

  

0:30:00 - Šiška, V.: Úskalí průzkumu agrosymbolů – 30 minut  
1:00:00 - Kroupa, P.: Objasní podstatu 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  
 
 

 

Čl. příspěvek 
2015 

korespondeční a FB členové Řádní členové  

Výška 
Dobrovolný 

lze předat i v nepeněžní formě 
(knihy, materiál, služby) 

od 120-999 Kč 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 174472622/0300 nebo složenkou s adresou 

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

Děkujeme!  

 

OCEŇTE NAŠE SNAŽENÍ A ČINNOST  
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Wagner, K.: Nejen poltergeist.  Livingstone, Praha, 2014, 

brož., 216 s. (69 Kč) viz : 

http://shop.jonathanlivingston.cz/nejen_poltergeist 

Lenková, J.: Konec světa. XYZ, Praha 2012, váz. 318 s. 

http://knihy.abz.cz/prodej/konec-sveta-3 

 

 

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 

jedno století – http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-a-

novak-jan/ 
 

 

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a rozvoj 

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

140 s.  (50 Kč + pošt.) Věnceslav Patrovský: Za hranicemi 

biotroniky. Knihu lze 

zakoupit:http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/10230-

Za-hranicemi-biotroniky 
 

 

Dosoudil, Tomáš: Elixíry ohnivé zkázy. K zakúpení tu 

http://knihy.heureka.sk/prokleti-valek-elixiry-ohnive-zkazy/  

Lenková, J.: Voynichuv rukopis -

http://knihy.heureka.sk/voynichuv-rukopis-lenkova-jitka/ 

 
 

 
KPUFO/ČsAAA na Facebooku  

 
Skupina KPUFO, Stránky KPUFO, Česká záhadologie a ufologie, Slovenská záhadológia 
a ufológia, Megality v ČR, Obrazce v obilí, Záhady a zajímavosti, Cesty psychotroniky, 

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

 

Informační bulletin KPUFO - interní materiál Klubu psychotroniky a UFO ®, o.s. Vydává 

se podle potřeby. Připomínky, náměty a korespondenci, vzkazy a inzerci zasílejte na 

adresu: Klub psychotroniky a UFO, o.s., Borská 19, 320 22 Plzeň * IČO : 45334871 

Internet: http://www.kpufo.cz * kpufo@kpufo.cz. Bankovní spojení: Klub 

psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 174472622/0300. 

VYŠLÉ KNIHY NAŠICH KOLEGŮ 
 

NEPŘEHLÉDNĚTE  
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