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Vážení přátelé, kolegové! 
 

Akce 

 

 

Všechny zájemce o historii, tajemno a záhady zveme na exkurzi 
NA VRCH KAMÝK VE VELKÝCH PŘÍLEPECH, pořádanou v den ve-
selého keltského svátku Lugnasad, tj. v pondělí 1. srpna 

2016 od 15 hod. Program: - praktické zkoumání energie 
Kamýku  - Ing. Jan Šindel, výstup na vrcholek Kamýku. Sraz 

pod vrchem, možnost parkování (viz mapka), počet míst neo-
mezen.  Exkurze je fyzicky náročnější, ale v pohodě zvládnutel-
ná. Exkurzi vede JUDr. Jitka Lenková, případné dotazy na tel. 

604 684 834 nebo lenkova@volny.cz  

 

Připravujeme 
 

 

„Co nového v záhadologii“, Praha, 12.11.2016  
V sobotu 12. listopadu 2016 se uskuteční další setkání v re-

stauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, oznamte 
svou účast na email kpufo@atlas.cz do 31.10.2016 
Program od 10-16 hod. Pokud chcete vystoupit, napište.   

Účast není vázaná na členství kdekoli, můžete pozvat i 
další přátele a známé, kteří se o záhady zajímají. 

  

 
Uskutečněná akce 

 

 

SAVPJ, o.z. http://www.savpj.org uspořádalo setkání zájemců o ne-

vyjasněné záhady od pátku 15.7. do neděle 17.7.2016. 

Někteří účastníci z Čech se začali sjíždět už ve čtvrtek. Už od pátečního večera zača-
lo seznamování a debaty.  

Oficiální program začal až v sobotu ráno. Průvodcem a moderátorem jednotlivých 
vystoupení se stal Milan Zacha Kučera.  
Na úvod ocenili šéfové tří českých záhadologických spolků organizátorku setkání 

Gábinu Slovákovou knihou.  
 Aleš Rumler pohovořil na téma „Vodík, polovodiče a kosmická medicína.“  

 Rudolf Irša v přednášce „Deväť záhad minulosti,“ předložil zajímavou myšlen-
ku o hladinách moří před výbuchem sopky Santorini.   

 Luboš Šafařík připomněl 20 leté výročí objevení tajemné bytůstky „Jak to bylo 
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s Aljošenkou,“ spolu se souvislostmi s naší záhadologií.   
 Františka Vrbenská vyprávěla o „Záhadném Bruncvíkovi, tajemní Rolandové,“ 

soše, stojící u Karlova mostu.    

 Pavel Miškovský v bohatě obrazové prezentaci „UFO v současnosti“ předložil 
nejzajímavější případy z Projektu Záře.  

 Josef Purkrt – A stačí jen pel motýlích křídel (FFC)                  
 Milan Zacha Kučera pojednal o manýrismu, tajemném umění mezi renesancí a 

barokem.  
Celou sobotu ve dne pršelo, což udrželo posluchače na přednáškách. Večer však 
déšť ustal, a účastníci se rozdělili do skupinek, a besedovali u stolů uvnitř i u ohně 

venku, při pojídání tradiční slovenské kapustnice.   
V neděli po snídani došlo k loučení. Ti nejvzdálenější odjížděli první, další navštívili 

skanzeny a muzea v okolí. Po cestě se nedalo minout lapidárium kamenů v Holíči.  
Akce se bezesporu povedla. Škoda, že takových mezinárodních setkání není víc a 
v dostupnějších lokalitách.  

Foto z akce najdete na Facebooku.  

 

Pomozte nám !  
 

 

Došlo k dokončení aktualizací okresních stránek KPUFO - zkon-

trolujte svůj okres, a pokud byste mohli stránky doplnit, napiš-
te!  

 

Nové DVD 
 

 

DVD * Tvarové zářiče  

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

Cena 120 Kč 

 
Základním zdrojem informací jsou naše časopisy 

 

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! 

 

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

můžete přečíst minulé bulletiny 

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

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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