Informační
sdělení

KPUFO
o.s.®

21.11.2015

ČsAAA

Vážení přátelé, kolegové,

V sobotu 14. listopadu 2015 se uskutečnila akce „Co
nového v záhadologii“ v Praze. Proud přednášek a
diskusí trval od 10-16:30 hod. s důrazem na kritičnost a zvýšení odborného přístupu ke sledovaným otázkám.

• Lenková, J.: Náměty k výzkumu u obce Plachtín. Dr. Jitka Lenková informovala o námětu
Františka Soukupa z Tachova prozkoumat oblast Plachtína (okr. Plzeň-sever). Jde o oblast
kolem
tzv.
Zlatého
lomu
u
Skelné
huti.
http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mstipok/stipok.htm
• Slouka,J.: Příspěvek k polemice o moravských pyramidách. Dr. Jiří Slouka vyprávěl, co
způsobila
jeho
recenze
na
knihu
o
„znojemských
pyramidách“
http://www.kpufo.cz/wzn/z_2.htm, publikované v místních novinách Znojemsko v době konání tzv. „konference“ o těchto pyramidách v červnu 2015. Podrobně rozebral charakteristické rysy pavědeckého přístupu v podobných otázkách.
• Gusca V.: Legenda o "zlatém vlaku". L. Šafařík na základě materiálu lotyšského badatele
Vlada Gusca objasnil základní prvky legendy o „zlatém vlaku“ v polském Slezsku.
http://www.nectonlab.org/index.php/katalog-materialov/archeology/legends/169-nazi-goldtrain.html
• Kroupa, P.: Jak Afričané dobyli Evropu. Dr. Pavel Kroupa se věnoval prehistorickým migračním vlnám, neandertálskému obyvatelstvu Evropy a jejich zániku.
• Kačírek, V.: Kryptozoologické záhady. Bc. V. Kačírek vyprávěl o různých aspektech kryptozoologického výzkumu. Jeho vystoupení bylo doplněno krátkou prezentací
• Tom, T.: Monstra a podivné bytosti.
• Drobečková, V.: O knize a filmu "Muži co zírají na kozy". V. Drobečková upozornila na
opomíjenou knihu „Muži co zírají na kozy“, která obsahuje údaje o vojenském využití parapsychologie v USA. Kniha : http://www.databazeknih.cz/knihy/muzi-co-ziraji-na-kozy32164,
film:
http://www.csfd.cz/film/248830-muzi-co-ziraji-na-kozy/prehled/
• Drobečková, V.: O zkoumání paraschopností pomocí EEG v laboratoři ZČU. V roce 2014 se
uskutečnila série experimentů, zaměřených na zachycení EEG u lidí, kteří používají různé výjimečné schopnosti. Získané zkušenosti budou využity i v dalších fázích v letním semestru
2016.
• Dosoudil, T.: Experimenty s SHC. Doc. Tomáš Dosoudil objasnil podstatu informací o SHC,
nejznámější případy a hypotézy.
• Šiška V.: Experimenty s SHC v roce 2015. V návaznosti na předchozí vystoupení Vl. Šiška
informoval o provedených experimentech, provedených v roce 2015 ve spolupráci s Požárním sborem ČR.
Akce se zúčastnilo na 40 badatelů, přednášejících a posluchačů. Bohužel až v závěru se využil mikrofon k lepšímu ozvučení podzemního sálu. Prezentace a nahrávky vystoupení budou
podle kvality k dispozici dalším zájemcům na DVD.

Po stopách Golema - Vydejte se ulicemi Staré Prahy, kde
dřív bývalo židovské ghetto. 24.11. – 7.12.2015 (od 18:00
do 21:00 h.) více - http://www.janekpsencik.cz/?p=70

Hvězdy faraonů - sobota 28.11.2015 od 15:30 h.
Planetárium Ostrava http://www.planetariumostrava.cz/cs/verejnost/progra
m/2015-11-28/detail/1530/mistnost/Planet%25C3%25A1rium

Náměty k průzkumu
Již delší dobu je Branišovský les u Českých Budějovic (více
zde a zde) mezi zájemci o tajemno velmi populární. Je načase kompletně analyzovat všechny dostupné informace a také
provést seriózní průzkum dané oblasti. Vzorem v přístupu a
zpracování takového tématu nám může být Ivan Mackerle,
třeba při zkoumání Jihlavské svítící chodby – soustředění dat
a všech hypotéz, vlastní zkoumání.
Kisvárdská zóna - zájemcům o možnou expedici: podrobnosti:
http://www.kpufo.eu/sk/index.php/azimutzahad/2868-266
*
http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimut_za
had_1-2012.pdf
Je to téměř na rozmezí hranic Slovenska, Maďarska a Ukrajiny.
Plánovač tras ukazuje vzdálenost Praha-Kisvárda 830 km a 7:40
hod. jízdy. K tomu je sice ještě třeba připočítat nějaké nutné přestávky na odpočinek, jídlo atd., ale v zásadě lze cestu pohodlně
stihnout za jeden den. Trasa Praha-Brno-Bratislava-Gyor-BudapestNyíregyhíza-Kisvárda. Každá jiná trasa ukazuje delší vzdálenost i
čas jízdy.
Předpoklad je první den cesta tam, druhý-čtvrtý den průzkum na
místě a pátý den cesta zpět. Ubytování najít na internetu v místě
nebo co nejblíže, stravování asi buď z vlastních zásob (vařič), nejlépe ale ubytování se snídaní a večeří.
Podle počtu zájemců jedno nebo dvě auta, ale max. tři v autě.
Termín: Kdykoli od poloviny května do konce srpna (dlouhé dny,
teplé počasí).

Zde - http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm si můžete přečíst minulá sdělení.

Pomůžete?
Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli výhod,
vstupu na weby, atd. stačí od 120 Kč výše na č. ú. 4211013926/6800
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 občas na podtržená slova. Je to nejšetrnější reklama, která neobtěžuje a
je nenápadná. Vám kliknutí nic neudělá, nám pomůže. Díky!
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Beletrie
Stoniš, M.: Léto bez návratu. Profil, Ostrava 1988, brož. 200 s.
Yongden a David-Neelová, A.: Mipam, láma s Paterou moudrostí.
Odeon, Praha 1969, váz. 310 s.
Havlasa, B.: Tiché vody. Melantrich, Praha 1931, váz. 240 s.
Coelho, P.: Zpověď poutníka. Argo, Praha 2001, váz. 175 s.
Cach, T.: Dvakrát mrtvá žena. Borgis, Praha 1991, brož. 150 s.
Petrov, I.: Než jsem se narodil … a potom. Lid. Nakl. Praha 1976, váz.
190 s.
Marshall, Henry: Mantry. Zpěvem ke klidu a míru. Roiva Music, Praha
1999, brož. 110 str.

Nové DVD
DVD K 24. výročí vzniku
KPUFO a 25. výročí
ČsAAA - naplněné přednáškami a prezentacemi,
které odezněly na našich
různých akcích, dále filmy, e-knihami a stovkami
různých prezentací ze
světa.
Cena je 100 Kč + poštovné, balné 20 Kč.
Pište na naši adresu.

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





nad 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 SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 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, 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
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