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Vážení přátelé, kolegové! 

Akce 
 

 

Plzeň – výstava o letecké archeologii „Lety do minulosti“ v SVK 
(Smetanovy sady) bude do 9.9.2016.   

 

Oz. Šariš69 a Nezávislá akadémia vied NAV Vás pozývajú na SLÁVNOSŤ 
DAROV PRÍRODY LUGOLANA 2016 v sobotu a nedeľu 6.-7. augus-

ta 2016 

Zraz na odpočívadle pod Sokolou skalou, pri prameni pri Kukoreliho chate v sobotu medzi 

10.30 a 11.00 hod. 

GPS: N 48.966778 E 21.491692 

Môžete prísť aj skôr a dovtedy si urobiť vlastný program. Napr. sa okúpať před 

slávnosťou v horskom potoku, občerstviť sa v okolí. 

Prineste si: 1. Vhodné oblečenie a najmä obuv do prírody, pláštenku do dažďa pre každý prí-

pad, spacák, karimatku, deku, môžete aj stan. 

2. Hrnček na čaj, malý pohárik na nápoje, jedlo, nápoje v množstve, ktoré sami predpokla-

dáte skonzumovať na spoločný stôl - hostíme sa navzájom. Na vodu stačí prázdna fľaša. 

3. Dobrú náladu 

4. Vhodný hudobný nástroj vítaný (nie elektronika). Podrobnejšie, prípadne iné informácie 

na mariana.kozlova@gmail.com, tel. 0949 693 565 

Z miesta zrazu odchádzame najneskôr o 11. hod. na miesto konania Slávnosti, skúste 

preto dovtedy prísť. Ak nestihnete, volajte na číslo 0949 693 565 (poznačte si). Ak sa nedo-

voláte (slabý signál), pošlite sms a čakajte na mieste stretnutia alebo v blízkej Kukoreliho 

chate (ak bude reštaurácia otvorená). SMS po čase naskočí, napíšeme odpoveď, dohodneme 

sa ako ďalej. 

Možnosti dopravy: Autom možno ísť až do Hermanoviec nad Topľou, možno parkovať pri-

amo pod chatou, cca 20 m od miesta zrazu. Vlak – treba cestovať do Bystrého (na trati Pre-

šov – Strážske), alebo autobusom do Bystrého. Z Bystrého od vlaku alebo autobusu trvá 

cesta peši cca 1 hod, alebo skúste stopom na parkovisko pod Kukoreliho chatou za Herma-

novcami nad Topľou (nezmýliť si s inými Hermanovcami!!!). Autobusy z Bystrého do Herma-

noviec v sobotu nejazdia. 

Ubytovanie: V blízkom okolí je možnosť zabezpečiť si nocľah v chate hotelového typu, alebo 

turistického typu za 2,50-8 € na noc, podľa náročnosti ubytovania aj na niekoľko nocí (akciu 

možno spojiť s viacdenným pobytom, krásne prostredie na rekreáciu - treba zabezpečiť vo-

pred). Menej nároční môžu prespat v lese alebo na lúke (nebezpečenstvo: poľovníci, kliešte, 

vlci, rys …). http://www.cbhermanovce.sk/ubytovna/, ďalšia chata je priamo takmer pri So-

kolej - Kukoreliho chata. http://www.uby.sk/chata-mjr-kukorelliho-hermanovce-nad-toplou, 

v lete je pri nej aj napustený bazén. Na akcii nocujeme pri ohnisku, resp. akcia bude podľa 

nálady a vytrvalosti zúčastnených trvať pri ohníku až do úsvitu. Pre menej zdatných je pri-

pravený upravený program. 

Účast na vlastné riziko, kto sa bojí, nech nechodí do lesa, alebo nech sa dá poistiť. 

http://www.csaaa.eu/
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
mailto:mariana.kozlova@gmail.com
http://www.uby.sk/chata-mjr-kukorelliho-hermanovce-nad-toplou


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. 

  

 

Oznámení  
 

 

Web SAVPJ, o.z. http://www.savpj.org je dočasně mimo provoz. Dě-
kujeme za pochopení.  

 

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 hradu 

Houska – mýty a 
skutečnosti  

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

videí.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * Tvarové zářiče  
Sborník materiálů, průřez 
problémem, články z ar-

chivu, videa.  
Cena 120 Kč 

 
Základním zdrojem informací jsou naše časopisy 

 

 

Záhady a zajímavosti a  
Cesty psychotroniky – v současnosti v přestavbě.   

Sledujte dále :  
Záhady ve fotografii, a další naše weby – zejména  

stránky okresních klubů KPUFO  

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! 

 

mailto:kpufo@atlas.cz
http://www.savpj.org/
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://kpufo.cz/adresy/pobocky.htm


 

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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