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Vážení přátelé, kolegové,
Tentokrát o několika nadcházejících akcích :
Exkurze 14. 3. 2015 (sobota). Exkurze na Sedlčansko
pro veřejnost pořádaná Regionálním muzeem v Jílovém u
Prahy. Způsob přihlašování ani případná cena za dopravu mi
zatím nejsou známy, obracejte se na zástupce ředitele muzea,
Mgr.
Jana
Stachuru
(http://www.muzeumjilove.cz/Muzeum-JiloveKontakty.aspx). Odjíždí se v sobotu v 8.30 z Jílového u Prahy (asi z náměstí), a to osobními auty. Vlastní auto je
v(ý)hodné, ale ne podmínkou. Dotazy k náplni exkurze kameny-sedlcanska@seznam.cz. K organizaci na pana Stachuru.
Exkurze 15. 3. 2015 (neděle). Jedná se o exkurzi pro
studenty Gymnázia Botičská. kde je Klub náruživých přírodovědců. Pro ně je přichystána exkurze do jižní části
Sedlčanska, projdeme naučnou stezkou Petrovicko a uvidíme
nejznámější místa jako je Husova kazatelna nebo části Týnčanského krasu.
Na tuto exkurzi se jede veřejným autobusem, který odjíždí v
8.25 z Prahy Na Knížecí a vystupuje se na rozcestí u Obděnic.
Zájemci se obracejte nakameny-sedlcanska@seznam.cz,
myslím, že by neměl být problém připojit se buď ke studentům (je to akce primárně pro ně), nebo jen svévolně procházet krajem a občas se s námi potkat u cedule naučné stezky.
PŘEDNÁŠKY
Přednáška Hory Černé Hory 3. 3. 2015 (úterý) od 17.00,
Čítárna Městské knihovny Česká Lípa, nám. T. G. M.
Přednáška o nejvyšších horách Durmitoru a Prokletije.
Beseda ke knize Kameny a skály Sedlčanska 12. 3. 2015
(čtvrtek) od 17.00 Café Brrande (Ježkova 8, Praha 3)
Beseda v klubu Café Barrande, pro geology a spřízněné duše
- Info zde: http://www.geology.cz/cafe-barrande
Pro
přesné
informace
sledujte
průběžně
http://kameny-sedlcanska.webnode.cz/
http://nevesta-hor.webnode.cz/

stránky:
nebo

Putování do přírody a za menhiry - Chtěl bych vás
pozvat na čundr od 18.3. - 22.3.2015
Plán : středa 18.3.2015 - odjezd v 08:00 z Prahy Smíchova do Volar autobusem. Sraz v 11:00 ve Volarech pro ty, co
přijedou z jiných míst. Prohlídka města a místního kamenného kruhu. Pak návštěva blízkého Boubínského pralesa, Boubínské rozhledny a Milešický prales. Tam by odolní účastníci
přespali, jinak odjezd po vlastní ose. Cca pěšky celá trasa
16km.
Čtvrtek 19.3.2015 z Volar v 7:55 do Jankova/Holašovic. V
Jankově sraz v 11:30 pro příchozí z jiných míst. Cesta do
Holašovic - vesnice Holašovice v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO - prohlídka vesnice a místního kamenného kruhu. Cca pěšky 3km.
V pátek 20.3.2015 cesta z Holašovic v 8:15 do Zlaté Koruny. Sraz pro jinak příchozí ve Zlaté Koruně v 9:45. Cesta
podél Vltavy na kamenný kruh Gabreta v lesích a vzhledem
k tomu že je to první jarní den tak možná přijde večer i čaroděj. Cca pěšky 12km.
V sobotu 21.3.2015 sraz v 9 hodin ve Zlaté Koruně, cestou
přes Kokotín si vyšlápnout na nejvyšší vrchol Blanského lesa
Kleť, s krásnou rozhlednou a hospodou, s večerní zábavou u
pořádný vatry v podání Keltského telegrafu... Cca pěšky
12km. Odjezd po vlastní ose pro jednodenní návštěvníky.
V neděli 22.3.2015 pro zbylé se dostat vlakem, busem, do
Prahy a do horký vany co nejdřive! Cca pěšky 7km.
Vítaní budou místní příznivci, s cennými informacemi o fungujících restauracích.
Samozřejmě všude po cestě nějaký ten domácí pivovar otestovat a podpořit lokální ekonomiku. Když bude čas nebo potřeba změnit plány kvůli počasí tak se podívat do Českého
Krumlova, Českých Budějovic...
E-mail: krachy@seznam.cz telefon 776 875 208
Pravidelné středeční česko-slovenské záhadologické skypekonference od 20:00 hod. Skype jména: „gallaa6“,
„stofik63“. Je třeba 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, Megality v ČR, Obrazce v obilí, Záhady a zajímavosti, Cesty psychotroniky, Česká psychotronika, Plzeňská záhadologie, Podzemní prostory
v ČR, ČsAAA.
Nové DVD

K21
Přednášky a prezentace ze
setkání dne 8.11.2014

Obsah
0:30:00
1:00:00
0:30:00
1:00:00
0:35:00
Cena 50

- Šiška, V.: Úskalí průzkumu agrosymbolů – 30 minut
- Kroupa, P.: Podstata penetrační metody zkoumání stébel z agrosymbolů – 60 minut
- Wágner, K. O Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků – 1 část
- Kroulík J. O Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků – 2 část – 60 minut
- Dosoudil, T.: Ďábelská znamení – 35 minut
Kč + pošt.
K 24. výročí vzniku
KPUFO a 25. výročí
ČsAAA bude vydáno DVD,
naplněné přednáškami a
prezentacemi, které odezněly na našich různých
akcích, dále filmy, eknihami a stovkami různých prezentací ze světa.
Cena je 100 Kč + poštovné, balné 20 Kč.
Pište na naši adresu.

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

X143
0:53:00
0:54:00
0:54:00
0:51:00
0:28:00

Nacistické atomové výzkumy
ViaSat History
Nacistická atomová bomba
History
Záhada Mengeleho dvojčat
Nat. Geographic
Nacističtí cestovatelé Tibet, Jižní Amerika
ViaSat History
Záhadné postavy dějin
Abraham Lincoln
Nat. Geographic

X198
0:55:00 Historická akta X

Hypogeum, podzemní chrámy Nat. Geographic

0:55:00
0:55:00
0:55:00
0:27:00

Historická akta X
Historická akta X
Historická akta X
Národní klenoty

ukřižování
Nat. Geographic
orfický amulet, Excalibur
Nat. Geographic
turínské plátno, Nazca Nat. Geographic
Lednicko-valtický areál
ČT2

X180
0:55:00
0:55:00
1:45:00
0:02:00
0:20:00

Vetřelci dávnověku
Mimozemšťané a Třetí říše
History
Voynichův rukopis
National Geographic
Čína - objevení Ameriky
History
Dopravní letadlo Comet
ViaSat History
Občané s erbem
dokument - šlechtici v 60. letech
CS film

X207
0:55:00 UFO v Evropě - nezn.příběhy Taylor, Portugalsko, Hesdalen Nat.Geographic
0:55:00 UFO v Evropě - nezn.příběhy Rendlesham, Benátky 1936, Mora 1952 Nat.
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, Švédsko,
1980, Toriglia, It. 1978 Nat. Geographic
0:05:00 Třísov - keltské oppidum
Kaleidoskop
ČT1

Nové knihy
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 zakoupit:http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/10230-Zahranicemi-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/

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-Zahranicemi-fyziky-a-psychologie
Novák J.N.: Tunguzský meteorit – záhada na víc než jedno století – http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-anovak-jan/

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 nebo 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

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2015:
Čl. příspěvek 2015

Výška

korespondeční a FB členové

Řádní členové

Dobrovolný

lze předat i v nepeněžní formě
(knihy, materiál, služby)

od 120-999 Kč

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





1000 Kč/rok

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

