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Vážení přátelé, kolegové! 
 

Akce  

 

Karlštejn 2.7 -3.7.2016 - festival UFO k příležitosti Meziná-
rodního dne UFO. Pořádá Svět rodiny, z.s. O akci nemáme více 

zpráv.  

 

Boskovice - Kruhy v obilí a mimozemské objekty. Večerní po-

řad pro milovníky záhad a tajemna. pátek 1.7.2016, od 17 
hodin (vstupné 50 Kč) Westernové městečko. Ubytování mož-

né. Internet: http://www.westernove-mestecko.cz/  

 

Praha - Michaela Košová: Mohou stroje myslet? 8. 7. 2016 v 
17:00–19:30 h. Přírodovědecká fakulta UK, Biologie, Viničná 
7, 12800 Praha 

 

Od konce března 2016 je ve Smědčicích (okr.Rokycany) v 
Obecním domě otevřena malá výstava fotografií na téma "Nej-

známější menhiry v ČR". (PREHISTORICKYODKAZ.CZ) 

 

Pomozte nám !  
 

 

Probíhá dokončování aktualizací okresních stránek KPUFO - 
zkontrolujte svůj okres, a pokud byste mohli stránky dopl-

nit, napište!  

http://www.csaaa.eu/
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.westernove-mestecko.cz/
http://prehistorickyodkaz.cz/
http://kpufo.cz/adresy/pobocky.htm


Základním zdrojem informací jsou časopisy 
 

 

Záhady a zajímavosti a  
Cesty psychotroniky, jsou dočasně mimo provoz. Přecházíme 

na nový systém. Díky za pochopení.  
Sledujte dále :  

Záhady ve fotografii, a další naše weby – zejména  
stránky okresních klubů KPUFO  

 

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

si můžete přečíst minulé bulletiny 

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. 
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