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Vážení přátelé, kolegové, 

 
přijďte na připravované akce 

 

 

 

Konferencia PHOENIX 2015 - Zázrivá 3-5.7.2015 
Miesto: Penzión • Havrania 27, 02705 Zázrivá, GPZ 
49.297544° N, 19.184945° E  

Pre záujemcov bližšie informácie : savpj@centrum.sk, ufo-
klubslovensko@gmail.com, info@savpj.org  

Program 
PhDr. Františka Vrbenská – Turínske plátno, existuje riešenie?  
Gabriela Slováková – Istebné v dávnej histórii 

PhDr. Rudolf Irša – Mágia a reálna virtualita 
Ladislav Lahoda – Skrytou Švajčiarskou krajinou 

PhDr. Jiří Kult – Parapsychlógia a výskum záhadných javov 
Ing. Josef Purkrt – Taký krásny svet alebo nič netrvá večne 
Karel Dudek – Kro je autorom Voynichova manuskriptu 

Milan Z. Kučera – Zvláštne aspekty ľudových povestí 
Ing. Ondrej Repa – Európa predtým než jej pamäť siaha 

Ing. Aleš Rumler – Prenos informácií pomocou špirálových polí 
v biológií a prírode 

 
Pátrejte s námi 

 

 

Je tu někdo z Londýna a nechce si zajít do knihovny a trošku 

zapátrat? Jde o tento úryvek "V roce 1959 v britském časopi-
se Nature (sv. 184, č. 4) uveřejnil dr. R. Tomaschek výsledky 

svého šetření, ve kterém se ukázal vliv planety Uran na ze-
mětřesení na Zemi. Ve svém přehledu, zahrnujícím všechna 
velká zemětřesení od minulého století, uvedl všechny okol-

nosti provázející zemětřesení, mj. i polohu všech planet. Toto 
srovnání ukázalo, že k ničivým zemětřesením dochází v zá-

vislosti na poloze planety Uran (3) K objevu došlo i přesto, že 
nebylo proč očekávat vliv planet, zejména těch vzdálenějších, 
jakým Uran je." (3. Zajdler, L.: Atlantida. Orbis, Praha 1972, 

s. 266 - 270) 

 

Co je to Šarišská Stonehenge? Může někdo objasnit, co je 
to za lokalitu a proč se jí tak říká? Pokud můžete zaslat sou-

řadnice GPZ a foto, pište na slovensko@kpufo.cz  

http://www.csaaa.eu/
mailto:savpj@centrum.sk
mailto:ufoklubslovensko@gmail.com
mailto:ufoklubslovensko@gmail.com
mailto:info@savpj.org
mailto:slovensko@kpufo.cz


 

Další anomálie? Silnice mezi - Hranice na Moravě a Valaš-

ské Meziříčí - zkuste na tom kopci za Hranicema zastavit - a 
nenastartujete. na vrcholu kopce - stačí kousek zatlačit -  po 
cca 10 m je vše OK GPZ 49°32'5.003"N 17°47'30.552"E – 

Pokud bydlíte v blízkosti, pokuste se o průzkum, zjistěte ná-
zory místních lidí a případných svědků zvláštních jevů.  

 

Čím žije naše záhadologie?  

 

 

Můžeme být spokojení, v knize Pavla Toufara „Toulky za 
českými čerty“ (Olympia, Praha 2015) se prý KONEČNÉ 
dozvíme, jak to bylo s tím tajemným dopisem Karla Hynka Má-

chy o hradu Houska…  

 

Nové stránky spisovatele a záhadologa Karla Kýra najdete zde 
- http://www.magazin-zdroj.estranky.cz/ 

 

Nový web o vesmíru http://exospace.cz/  
 

 

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

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

 

 

 

http://www.magazin-zdroj.estranky.cz/
http://exospace.cz/
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.  
 

K21  

 

K21 

 

Přednášky a prezentace ze setkání dne 

8.11.2014 

 

Cena 50 Kč + pošt. 

 

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


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 DVD (po 20 Kč + poštovné) 

 

X223   
0:55:00 11. září 2001 - konspirační teorie  Prima ZOOM  
0:55:00 JFK - ztracená kulka  Nat. Geographic  

0:55:00 Krutovládci  Vlad Drakul  Nat. Geographic 
0:55:00 Tajemství Bible  Herodes a masakr v Betlémě  ČT2  
0:02:00 Sonda Ulysess  ViaSat History  

0:02:00 Hubble teleskop  ViaSat History  
0:12:00 Po stopách Golema dokument 60. léta  CS Film  
 
X221  
0:55:00 Vetřelci dávnověku Mimozemšťané a megakatastrofy History  

0:55:00 Vetřelci dávnověku Einsteinův faktor History  
0:55:00 Vetřelci dávnověku Proroctví dne zkázy History  
0:55:00 Vetřelci dávnověku Bigfoot  History  
0:25:00 Jak je to doopravdy  Bigfoot  Nat. Geographic  
          
X223 
0:55:00 11. září 2001 - konspirační teorie  Prima ZOOM  
0:55:00 JFK - ztracená kulka  Nat. Geographic  

0:55:00 Krutovládci  Vlad Drakul  Nat. Geographic  
0:55:00 Tajemství Bible  Herodes a masakr v Betlémě  ČT2  
0:02:00 Sonda Ulysess  ViaSat History  

0:02:00 Hubble teleskop  ViaSat History  
0:12:00 Po stopách Golema dokument 60. léta  CS Film  

Nové knihy 

 

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a rozvoj 

vlastních schopností. NAVA Plzeň 1996, brož, 140 s., 
brož, 140 s.  (50 Kč + pošt.) 

Kučera Zacha, Milan: Archeoastronautické pověsti. Vl. 

nákl. 2015, (191 Kč+ 55 pošt., bal.) pište na jesen@jesen.cz  

 

 

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/ 
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