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Vážení přátelé, kolegové! 
 
dnes si připomínáme 26. výročí založení ČsAAA!  

 

 
 
 

Akce  

 

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá v 
sobotu 14. 5. 2016 od 9:30 – 23:59 religionistickou konfe-
renci:  Andělé a démoni v 19.-21. století. Místo: aula 

H109, Pacovská 350/4, Praha 4. Vstup volný.  

 

Pátrejte s námi  
 

 

Před několika dny byla zveřejněna zpráva o zmizení muže na Tře-
bíčsku. Stopy ve sněhu náhle končily. Uneslo snad údržbáře 
UFO? Ví někdo víc? http://jihlava.idnes.cz/krimipomnicky-

zmizeni-vladimira-bastla-z-cechocovic-a-ufo-pnf-/jihlava-
zpravy.aspx?c=A160423_2241457_jihlava-zpravy_mv  
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Probíhá postupná aktualizace okresních stránek KPUFO - zkontro-
lujte svůj okres, a pokud byste mohli stránky doplnit, napište!  

 
Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli vý-

hod, vstupu na weby, atd. stačí od 120 Kč výše.  
Pozor ! Změnili jsme banku !!! 

 

Pokud jste měli problémy s přihlášením do el. archívu KPUFO/ČsAAA, problém je od-

straněn, vyzkoušejte. V případě problémů se ozvěte. 

 
Nové DVD 

 

 

DVD * Automatická 
kresba   

Sborník materiálů, 
průřez problémem, 
články z archivu, vi-

dea.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * Jacques Bergier 
- publikace a články z ar-

chivu.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Záhady hra-
du Houska – mýty a 

skutečnosti  
Celá historie záhady, 
včetně knih, článků z 
archivu, fotogalerie a 

videí.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * K 25. výročí 
vzniku KPUFO a 26. 

výročí ČsAAA - naplně-
né přednáškami a pre-

zentacemi, které odezně-
ly na různých akcích, dá-
le filmy, e-knihy a stovky 

různých prezentací ze 
světa.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Tvarové záři-

če  
Sborník materiálů, 
průřez problémem, 
články z archivu, vi-

dea.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * Přednášky a 
prezentace ze setkání 
dne 8.11.2014 - Obsah  
0:30 h. Šiška, V.: Úskalí 
průzkumu agrosymbolů 
1:00 h. Kroupa, P.: Pod-
stata penetrační metody 

zkoumání agrosymbolů 
1:30 h. Wágner - Krou-
lík: O Paranormální vý-
zvě 0:35 h. Dosoudil, T.: 
Ďábelská znamení  

 
* 

 

http://kpufo.cz/adresy/pobocky.htm


 

Zde - 
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm 

si můžete přečíst minulé bulletiny 

 

Pokud budete číst články na ZAZ a Cesty psychotroniky, klikněte občas 
na podtržená slova. Je to nejšetrnější reklama, která neobtěžuje a je 

nenápadná. Vám kliknutí nic neudělá, nám pomůže. Díky! 

 
 

Nové knihy  
 

 

Jitka Lenková: Tajemná místa Česka 

Vydejte se s autorkou po stopách tajemných staveb a míst po Če-
chách i Moravě. http://www.xyz.cz/tajemna-mista-ceska-1/ 

 

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a rozvoj 

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

140 s. (pište na naši adresu  50 Kč + pošt.) 

 

 Dudek, K.: Stopa míří do Čech. Tajemství Voynichova 

rukopisu. Vyd. Machart, Beroun, 2015. Brož., 145 stránek, 22 

obr., rozměry 13x19 cm, cena 249 Kč,  pište na adresu: 
http://www.dobredarky.cz/stopa-mii-do-cech-karel-dudek 

 

Jakovcová, H.: Nebe kamenů.  

 

 

 

Základním zdrojem informací jsou časopisy 
 

 

Záhady a zajímavosti a  
Cesty psychotroniky, kde přibývají 

nové články každý druhý den.  
 

Sledujte dále :  
Záhady ve fotografii, a další naše 

weby – zejména  
stránky okresních klubů KPUFO  
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Došly nové časopisy Sagenhafte Zeiten 1,2/2016, ktorý vede Däni-
kenova dcera. Pro Vás je k dispozícii ve formátu PDF, DOC, i po strán-
kách v JPG. Je ho možno čítať aj vkladať jednotlivé články do preklada-

ča. V archivu KPUFO/ČsAAA je okolo 60 týchto časopisov. 

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 

 

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 

 

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2016 

 

Čl. příspěvek 2016 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 – 
číslo účtu SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 nebo složenkou s adresou příjemce: 

Klub psychotroniky a UFO, z.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 
 

 

© Klub psychotroniky a UFO z.s. (KPUFO) ® *Borská 19, Hotel Victoria, Plzeň * CZ 320 22 * 
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