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Vážení přátelé, kolegové, 

Nové akce: 
 

 

20.5.2015 - festival Setkání v Nesměni –Je připraven boha-
tý program v budově školy, venku doprovodný program, který 

je  zdarma. Účast přislíbili i prodejci různých řemesel, indického 
oblečení, zdravé výživy aj. Je možné přijet i s dětmi.  viz 

http://www.nesmenka.mysteria.cz/  

 

Religionistická konference „Kabalistické tradice v dějinách 

Evropy“ proběhla na velmi dobré úrovni. Máme audionahrávky, 
a možná budou i videonahrávky na youtubu. 

Čím žije naše záhadologie?  

 

Nález většího množství velkých kamenů u obce Chrášťany  u Ra-

kovníka oznámil místní kolega. Máte-li zájem o průzkum, napište 
si o bližší info na megalit@kpufo.cz  

 

Vzhledem ke krádeži článků a fotek z našeho webu a jejich zpo-

platnění jsme začali uvádět a “odtajňovat” i další články na exo-
politika.cz na http://www.osud.biz , v rubrice “Co si zdarma ne-
přečtete”. Tento server postupuje takto už několik let v přípa-

dech, kdy někdo krade cizí články a zpoplatňuje je.  

 

Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky jsou 
na webu: ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz 

CESTY PSYCHOTRONIKY - 

http://www.cestypsychotroniky.cz 

http://www.csaaa.eu/
http://www.nesmenka.mysteria.cz/
mailto:megalit@kpufo.cz
http://www.osud.biz/
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/


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 nad 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. 

 

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 

 

 

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 DVD po 20 Kč + poštovné 

 

X180   
0:55:00 Vetřelci dávnověku Mimozemšťané a Třetí říše History  
0:55:00 Voynichův rukopis   National Geographic   

1:45:00 Čína - objevení Ameriky   History  
0:02:00 Dopravní letadlo Comet  ViaSat History  

0:20:00 Občané s erbem  dokument - šlechtici v 60. letech  CS film 

 

http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf
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/
mailto:video@kpufo.cz?subject=DVD


K21  

 

 

K21 

 

Přednášky a prezentace ze 

setkání dne 8.11.2014  

 

Cena 50 Kč + pošt.  

 

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  

Nové knihy 

 

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/ 
 

 

Antikvariát (ks/20 Kč + poštovné) 

 

 

Záhady, UFO  

Hesemann, M.: Zřícení UFO. roswellský film s pitvou. Etna, Praha 1996, 

brož. 210 s.  

Hesemann, M.: UFO: Kontakty. Etna, Praha 1990, brož. 190 s.  

Fleissig, J.: Záhada našeho století. Severočeské nakl. Ústí n.L. 1969, 

váz. 190 str.  

Duffack, J.J.: UFO hrozí z nebes. Naše Vojsko Praha 1994, brož. 210 

str.  

Pacner, K.: Odkrytá tajemství UFO. Videopress Praha 1991, brož. 300 

str.  

Adamski, G.: Uvnitř vesmírných lodí. Star, Praha 2000, brož. 156 str.  

Hausdorf Hartwig: UFO setkání smrtelného druhu. Svoboda Praha 

2000, brož. 196 str. 

Bergier, J. – Pauwels, L.: Jitro kouzelníků. Svoboda Praha, 1990, brož. 

490 str.  

Lenková, Jitka: Zlatá zahrada. AOS Publishing. Ústí n.L. 2000, brož. 

160 str.  
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