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Vážení přátelé, kolegové, 

  
vítám Vás v novém roce, čekají nás nové záhady a jejich řešení!  
 

Záhadologické akce   
 

Program valné hromady FFC s přednáškami 31.1.2015 - mezi přednáškami bu-
dou přestávky, změna programu není vyloučena: 

 
Otevřeno bude od 9.00 hod, zahajujeme v 10.00 hod. 
10.00 - 10.45 hod. vlastní výroční schůze FFC 

11.00 - 11.20 hod.  Josef Schrötter - Bioenergetické ovlivnění aury 
11.30 – 12.15 hod. Pavel Kroupa, Martin Hübner - Paleolitický Tachovien a megality 

12.15 – 13.00 hod. oběd a pauza 
13.00 - 13.50 hod. Blanka Pechačová – Kraj kamenů (přednáška ke knize Kameny a 
skály Sedlčanska) 

14.10 - 14.50 hod. Jan Šindel - Egregory a mystika 
15.00 - 15.50 hod. Františka Vrbenská - Tajemno pod střechami Prahy 

16.00 – 16.50 hod. Josef Purkrt – Konce říší 
Od 17.00  hod  volná diskuse atd., ti co to mají blíže, pokud budou chtít, se mohou 
zdržet. 

Zájemci si budou moci na místě zakoupit knihu Blanky Pechačové Kameny a skály 
Sedlčanska za cenu 140 Kč/kus. 

 

KPUFO mládeži 

 

Ve městech se už nyní objevují informace o připravovaných pří-
městských táborech pro děti během jarních nebo i letních prázd-
nin. Tyto tábory jsou zaměřeny mj. i na záhadná místa a záhady. 

Informujte organizátory těchto táborů o našich okresních webech - 
http://www.kpufo.cz/adresy/pobocky.htm, obsahujících soupisy ta-

jemných míst a otázek, i o námětech z nové rubriky Badatelský 
kroužek - http://www.kpufo.cz/codelat/krouzek.htm. O svých kro-
cích nás informujte.    

 

Z korespondence: Částkov má historickou záhadu. 

http://www.kpufo.cz/wtc/bad13.htm Potřebujeme zjistit, proč chod-

ba vznikla. Nabízí se několik vysvětlení. 1) V nedalekém Pernolci byly doly 

na stříbrnou rudu. Nehledali zde také stříbro? 

2) Úniková chodba z nějakého objektu. Ale z kterého a kam? 

3) Horizontální vodní štola (vodorovná studna). Ty se dělaly při nedostat-
ku vody pro dobytek. 

  

http://www.csaaa.eu/
http://www.kpufo.cz/adresy/pobocky.htm
http://www.kpufo.cz/codelat/krouzek.htm
http://www.kpufo.cz/wtc/bad13.htm


 

Nový časopis „AZIMUT ZÁHAD č.1/2014“  - nový časopis pre 
bádateľov má nové, už 11 vydanie. Obsah: 

http://www.kpufo.eu/sk/index.php/azimut-zahad/3237-azimut-

zahad-c-1-11-2014 k čítaní a stiahnutí tu 
http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimut_zahad_1-

2014.pdf 

Azimut záhad  http://www.kpufo.eu/sk/?cat=9 

 

Archeoastronautický časopis Sagenhafte Zeiten, ktorý vede Däni-

kenova dcera, je k dispozícii ve formátu PDF, DOC, i po stránkách 
v JPG. Je ho možno čítať aj vkladať jednotlivé články do prekladača. 

V archivu KPUFO/ČsAAA je okolo 60 týchto časopisov. 

 

Plánuje se Expedice Urubamba 2015 po nejzajímavějších mís-
tech Peru. Vznikly nové stránky, věnované záhadám Peru a této 

expedici - http://www.kpufo.eu/peru/. 

 

Nová videa na kanále KPUFOeu - 
https://www.youtube.com/user/KPUFOeu - Megality 

https://www.youtube.com/watch?v=hyMhDywlTPw  

 

Pravidelné středeční  česko-slovenské záhadologické skypekon-
ference od 20:00 hod. Skype jména: „gallaa6“, „stofik63“. Je tře-

ba si na diskusi připravit otázky k diskusi. 

 

Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky sú na webe: ZAZ - 

http://www.zahadyazajimavosti.cz 

CESTY PSYCHOTRONIKY - http://www.cestypsychotroniky.cz 

 

Diskutujte na Facebooku !  

 

KPUFO/ČsAAA na Facebooku – Skupina KPUFO, Stránky KPUFO, 
Česká záhadologie a ufologie, Slovenská záhadológia a ufológia, Me-

gality v ČR, Obrazce v obilí, Záhady a zajímavosti, Cesty psychotroni-
ky, Česká psychotronika, Plzeňská záhadologie, Podzemní prostory 
v ČR, ČsAAA.  

 
Nové DVD 
 

http://www.kpufo.eu/sk/index.php/azimut-zahad/3237-azimut-zahad-c-1-11-2014
http://www.kpufo.eu/sk/index.php/azimut-zahad/3237-azimut-zahad-c-1-11-2014
http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimut_zahad_1-2014.pdf
http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimut_zahad_1-2014.pdf
http://www.kpufo.eu/sk/?cat=9
http://www.kpufo.eu/peru/
https://www.youtube.com/user/KPUFOeu
https://www.youtube.com/watch?v=hyMhDywlTPw
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.facebook.com/groups/177343598078/
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
https://www.facebook.com/groups/124033340978302/
http://www.facebook.com/groups/288130822693/
http://www.facebook.com/groups/288130822693/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
http://www.facebook.com/pages/Z%C3%A1hady-a-zaj%C3%ADmavosti/206879566089095
http://www.facebook.com/CestyPsychotroniky
http://www.facebook.com/CestyPsychotroniky
https://www.facebook.com/groups/178913102153512/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/196525278823/


 

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.: Podstata 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  

Cena 50 Kč + pošt.  

 

 

K 24. výročí vzniku 
KPUFO a 25. výročí 

ČsAAA bude vydáno DVD, 
naplněné přednáškami a 
prezentacemi, které ode-
zněly na našich různých 

akcích, dále filmy, e-
knihami a stovkami růz-
ných prezentací ze světa.  
Cena je 100 Kč + poštov-

né, balné 20 Kč.  

Pište na naši adresu.  

Nové knihy  

 

 

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 jed-

no 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 zakou-

pit:http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/10230-Za-
hranicemi-biotroniky 

 

  

mailto:video@kpufo.cz?subject=DVD
http://shop.jonathanlivingston.cz/nejen_poltergeist
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http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/11111-Za-hranicemi-fyziky-a-psychologie
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/11111-Za-hranicemi-fyziky-a-psychologie
http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-a-novak-jan/
http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-a-novak-jan/
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/10230-Za-hranicemi-biotroniky
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/  

 
 

 

Kroupa, Pavel : Kameny krve a víry. Levné knihy (49 Kč)   

http://www.levneknihy.cz/kameny-krve-a-viry/d-133993/  

Jitka Lenková: Záhadné vynálezy minulosti.  

http://www.albatrosmedia.cz/zahadne-vynalezy-minulosti.html  

 

Dejte naše banery alebo odkazy na svoje weby  

 

 

... my budeme postupovat stejně! 

 Dejte odkazy o pozorování anomálních jevů na svoje weby:  

 

Hlášení o pozorování neidentifikovaného létajícího objektu (UFO) 

anomálního atmosférického jevu (AAJ)  http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm 

Hlášení o setkání s anomálním jevem psychotronického charakteru 

jevy "poltergeist", zjevení, aj.)  http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm 

Návod a hlášení k průzkumu agrosymbolů (crop circles kornkreise) 

http://www.kpufo.cz/codelat/cc.htm 

 

 

 

Archiv DVD Každé po 20 Kč + poštovné, celý seznam viz minulá příloha v txt. 

 

X143 

0:53:00 Nacistické atomové výzkumy   ViaSat History 
0:54:00 Nacistická atomová bomba   History  
0:54:00 Záhada Mengeleho dvojčat   Nat. Geographic  
0:51:00 Nacističtí cestovatelé Tibet, Jižní Amerika ViaSat History  
0:28:00 Záhadné postavy dějin  Abraham Lincoln Nat. Geo-
graphic  

 
X198   
0:55:00 Historická akta X Hypogeum, podzemní chrámy Nat. Geo-
graphic  
0:55:00 Historická akta X ukřižování  Nat. Geographic  
0:55:00 Historická akta X orfický amulet, Excalibur Nat. Geo-
graphic  

0:55:00 Historická akta X turínské plátno, Nazca Nat. Geographic  
0:27:00 Národní klenoty Lednicko-valtický areál  ČT2 
 

X207   
0:55:00 UFO v Evropě - nezn.příběhy Taylor, Portugalsko, Hesdalen  Nat. 

http://knihy.heureka.sk/prokleti-valek-elixiry-ohnive-zkazy/
http://knihy.heureka.sk/voynichuv-rukopis-lenkova-jitka/
http://www.levneknihy.cz/kameny-krve-a-viry/d-133993/
http://www.albatrosmedia.cz/zahadne-vynalezy-minulosti.html
http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm
http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm
http://www.kpufo.cz/codelat/cc.htm


Geographic 
0:55:00 UFO v Evropě - nezn.příběhy Rendlesham, Benátky 1936, Mora 

1952Nat. Geographic  
0:55:00 UFO v Evropě - nezn.příběhy Alfena 1990, Sev. moře 1952, Nanesti 
2001 Nat. Geographic  
0:55:00 UFO v Evropě - nezn.příběhy Ota, Portugalsko 1982, Muddus, Švéd-

sko, 1980, Toriglia, It. 1978 Nat. Geographic  
0:05:00 Třísov - keltské oppidum  Kaleidoskop  ČT1  
 
X211 
0:55:00 UFO v Evropě - nezn.příběhy:Binbrook 1970, Canneto 2004, Ol-
denburg 1952-Nat. Geographic 
0:55:00 UFO v Evropě - nezn.příběhy Eupen 1989, Saderham 1985 Nat. 

Geographic 
0:55:00 UFO, lži a studená válka   Prima ZOOM 
0:45:00 Honba za UFO  Varginha, Brazílie  Nat. Geographic  
0:03:00 St. Peterburg  ViaSat History  
0:04:00 Saturnovy prstence Cesta do vesmíru (šp. Dok.) ČT2  

0:04:00 Saturnovy měsíce  Cesta do vesmíru (šp. Dok.) ČT2  

0:04:00 New York   ViaSat History  
0:04:00 Sinaj  ViaSat History  
 
X220   
0:55:00 Podzemí Velikonočního ostrova  TV ZOOM 
0:55:00 Ježíš - vzestup k moci   Nat. Geographic 
0:55:00 Plukovník Fawcett a jeho zmizení  ViaSat History 

0:55:00 Čeljabinský meteorit 2013  TV ZOOM 
0:25:00 Jak je to doopravdy duchové Nat. Geographic 

 

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2015: 

 

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 pí-

semného 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. 

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

45334871 * Internet : http://www.kpufo.cz  * E-mail: kpufo@kpufo.cz * Bankovní spojení : ČSOB, div. 
Pošt. spořitelna, č. ú. 174472622/0300  

© Československá archeoastronautická asociace, Borská 19, Hotel Victoria, Plzeň * CZ 320 22 * IČO: 
15888576 * Internet : http://www.csaaa.eu * E-mail: csaaa@kpufo.cz  
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