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Vážení přátelé, kolegové, 

 
zde - http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm si můžete přečíst minulá sdě-

lení.    

Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli výhod, 

vstupu na weby, atd. stačí od 120 Kč výše.  

 

Přijďte na připravované akce 
 

 

V sobotu 14. listopadu 2015 se uskuteční další se-
tkání v restauraci U Vodárny v Praze.   

Chcete-li se zúčastnit, oznamte svou účast na email 
kpufo@atlas.cz do 31.10.2015.  

Program od 10-16 hod., přednášky :  

 Šafařík, L.: Tajná zpráva o stavu záhadologie 
 Fiala, Jiří: Orby  v českých luzích a hájích. O 

zkoumání záhadných skvrn na fotografiích 
 Slouka,J.: Příspěvek k polemice o moravských py-

ramidách  
 Kačírek, V.: Kryptozoologické záhady 

 Tom, T.: Monstra a podivné bytosti 
 Kroupa, P.: Archeologické aspekty megalitů  

 Kroupa, P.: Jak Afričané dobyli Evropu  
 Šiška V. – Dosoudil, T.: Experiment s SHC  

 Drobečková, V.: O zkoumání paraschopností po-
mocí EEG v laboratoři ZČU  

 Stěhule, T.: Záhadné Peru, aj. 
Účast není vázaná na členství, můžete pozvat i další 

přátele a známé, kteří se o záhady zajímají. 

 

Prodejní výstava HARMONIE UMĚLECKÉHO DÍLA A SÍ-

LA V NÁS. Výstava monitoruje uměleckou a badatelskou 
činnost ak. mal. Jiřiny Průchové, z období let 1988 až 2015. 
Vernisáž se bude konat 15. října 2015, od 18:00 hodin. 

Vaši účast potvrďte, prosím e-mailem. Děkujeme. 
Výstava bude probíhat denně od 16. října do 8. listopadu 

2015, od 11:00 hod. do 20:00 hod. OC Park Hostivař, 1. p., 
Švehlova 1391/32, Praha 10.  

 

http://www.csaaa.eu/
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
mailto:kpufo@atlas.cz
mailto:machova888@seznam.cz


Pomůžete?  

 

V muzeu umění v Bostonu se nachází řecká váza, datovaná 
přibližně na 500 let př.n.l., s výjevem scény z Trojské války. 
Je to známá epizoda z Homérovy Illiady. Herakles zachraňuje 

Hesionu před mořským hadem. Příšera je zobrazena 
s rozpuštěnou hřívou, což do nedávné doby bylo považováno 

za hru představivosti umělce. Avšak nedávno Adrian Maior 
z Pricetonu zjistil, že hlava přesně odpovídá žirafě. Je možné, 
že lebka pravěké žirafy byla nalezena u bran Tróji. Nebo snad 

nešlo jen o lebku, ale o skutečné zvíře, které inspirovalo 
dávného básníka? – neznáte obrázek, o kterém je řeč?  

 

Malá Skála u Turnova - V červenci 1940 popsal známý čes-
ký docent dr. Jan Obenberger nezvyklé krupobití, kdy padaly 

kroupy o velikosti od 30 do 270 gramů. Jejich tvar byl kulatý 
nebo i válcovitý, vnitřní struktura pak převážně paprskovitá 
se sklovitě průsvitným jádrem. Některé kroupy budily dojem 

spečených ledových hrud. Jen velmi obtížně se tyto kroupy 
rozbíjely kladivem a trvalo několik hodin, než roztály. – kdo 

ví více, hlavně zdroj této informace?  

 

Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky 
jsou na webu: ZAZ - 

http://www.zahadyazajimavosti.cz 

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

 

Pokud budete číst články na ZAZ a Cesty psychotroniky, klikněte ob-

čas na podtržená slova. Je to nejšetrnější reklama, která neobtěžuje a 
je nenápadná. Vám kliknutí nic neudělá, nám pomůže. Díky! 

 

 

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 

 
 
 

 

http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.facebook.com/groups/177343598078/
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
https://www.facebook.com/groups/196525278823/
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/111470962736/
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/Z%C3%A1hady-a-zaj%C3%ADmavosti/206879566089095
http://www.facebook.com/CestyPsychotroniky
https://www.facebook.com/groups/178913102153512/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts


 

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.  
 

 

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 

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 – ČSOB, 

div. Poštovní spořitelna, číslo účtu 174472622/0300 nebo složenkou s adresou příjemce: 

Klub psychotroniky a UFO, o.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 

 

Nové DVD (po 20 Kč + poštovné) 

 

     

X124   

1:45:00 Temný středověk   History   

0:55:00 Hledání Atlantidy   Nat. Geographic  

0:50:00 Rasputin  ViaSat History   

0:18:00 Co kdyby Hitler vyhrál válku  ČT2  

 

X173   

1:45:00 Nacistický Titanic historie něm. filmu  History 

0:56:00 Nacistická řízená puma  rekonstrukce Fritz X National Geo-

gr. 0:45:00 Lovci nacistů  masakr v Malmedy ViaSat History 

0:25:00 Konspirace ovládání mysli Prima Zoom   

  

 

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


Antikvariát  

 

Knihy jednotně  
 

– brožova-
né 20 Kč,  

- vázané 
30 Kč  

 
+ poštovné  

 
 

 

Psychologie, sociologie, filozofie apod.  
Barták, Vl.: Čtení před manželstvím. Praha, Práce 1985, brož. 

300 s.  
Lévi, Vladimír: Problematické dítě. Lidové nakl., Praha 1990, 
váz., ilustr., 235 s.  

Majorová, M.: Breviář společenského chování. Praha, Panora-
ma, 1990, brož., ilustr., 125 s.  

Albisetti, Valerio: Trápení s láskou. Jak řešit problémy s part-
nerskými vztahy. Praha, Portál 1998, brož., 125 s.  
Prof. Lehovský, M. a kol.: Pečujeme o nervově nemocné dítě. 

Příručka pro rodiče a nelékařskou veřejnost. Avicenum Praha, 
1988, brož., ilustr., 205 str.  

Kol. aut.: Psáno do budoucna. Česká literatura v Evropské unii. 
Soubor prací. Praha 2005, váz. 335 s.  
Němec, L.: Průvodce povětřím a tmou. 28 lekcí z česko-české 

konverzace pro naprosté začátečníky. MF, Praha 1988, váz. 135 
s.  

Zavilá, E. - Nešplech, R.: Jak utajit/odhalit nevěru. Fragment, 
Havl. Brod 2007, brož. 128 s.  
Zezulka, J.: Vývoj. Dimenze 2+2, Praha 1990, s. 12  

Zezulka, J.: Cesta. Dimenze 2+2, Praha 1992, s. 14  
Zezulka, J.: Úvahy. Dimenze 2+2, Praha 1991, s. 20  

Zezulka, J.: Systém. Dimenze 2+2, Praha 1990, s. 40  
Zezulka, J.: Životní rytmus. Dimenze 2+2, Praha 1990, s. 12 

 

 

Nové knihy 

 

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a roz-

voj 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 je-

sen@jesen.cz  
 

 

Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A PSYCHOLO-

GIE / 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 

jedno století – http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-

meteorit-a-novak-jan/ 
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