
 
 
 Prodáme knihy  

 

Heyerdahl, 
Thor 

Aku-Aku 
Tajemství 

Velikonočníh
o ostrova 

MF 
Praha 

1960 
váz. 265 

s. 
70 Kč 

Kozelka, J. 
Vzdušné 
zámky Sex sci-fi 

Naše 
vojsko 
Praha 

1992 
brož. 
205 s. 30 Kč 

Kol. aut. UFO –  Nezodpověz
ené otazníky 

REDIT 
Praha 

1991 brož. 65 
s. 

35 Kč 

Kol. aut. Železo přichází 
z hvězd 

Sci-fi 
povídky čs. 
Autorů (L. 
Souček) 

MF 
Praha 

1983 Váz. 280 
s. 

50 Kč 

Kol. aut. Lidé ze 
souhvězdí Lva 

Sci-fi 
povídky čs. 
Autorů (L. 
Souček) 

MF 
Praha 

1983 Váz. 310 
s. 

50 Kč 

Kukal, Z. – 
Malina J.: 

Soumrak 
kouzelníků 

Horizont Praha 1987 brož. 
205 s. 

25 Kč 

Dilov, L.: Ještě jednou o 
delfínech   

Lid. Nakl.  Praha  1980 Brož. 
185 s.  

30 Kč 

Sklenář, K.: 
Objevitelé 

zlatého věku Kolumbus Praha 1979 
váz. 370 

s.  40 Kč 

Šembera 
O.:  

Nové základy a 
pojetí 

astrologie 
Letokruhy  Praha 1994 

Brož. 
100 s.  40 Kč 

Majorová, 
M.: 

Breviář spol. 
chování  

Panorama Praha  1990 Brož. 
125 s.  

20 Kč 

Wagner, K.:  
Murphyho 
zákony - 

kompendium 
 Praha  2008 

Váz.  
575 s.  80 Kč 

Kol. aut.  
O mezních 
otázkách 

astronomie 

Sborník ze 
seminářů  Vlašim   1994 

Brož. 62 
s.  20 Kč 

Gordon, 
Noah: Šaman román 

Knižní 
klub, 
Praha  

1995 
váz. 580 

s. 50 Kč 

Kol. aut.:   
Záhady 

Velikonočního 
ostrova 

sborník 
Praha, 
Lid. 

Nakl.  
1984 

Brož. 
170 s.  50 Kč 

Mihulová, 
M. – 

Svoboda M.  
Vědomí pokory 

Rozhovor 
s A. 

Einsteinem 

Praha, 
Santal 1992 

Brož. 65 
s.  40 Kč 

Sacher, R.:  
Byl jsem 
bulvární 
novinář 

Zpráva o 
stavu novin. 

etiky 

Praha, 
Formát 2000 

Brož. 
150 s.  40 Kč 

 
Vážení přátelé, kolegové,  

 
Využívejte elektronický archiv KPUFO. Přibylo mj. tam další množství 

materiálů, dochází i k úpravám jeho členění pro lepší hledání. Přibyl také seznam 
článků z časopisu Fantastická fakta 1997 – 2002. Chybí jen ročník 2003 a 
Fantastická fakta plus. Byli bychom rádi, kdyby někdo mohl tento soupis vytvořit, 
případně také soupis materiálů časopisu Skryté skutečnosti. Pokud by pak někdo 
chtěl nějaký materiál, můžeme poslat sken nebo fotokopii.    

 
 

SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE 
 

 
Ve dnech 23-24.10.2009 se semináře SEBIT v Brně zúčastnil se svou přednáškou 

„Cesty k psychotronice Ing. O. Válek.  
 Další seminář SBP se bude konat 17. dubna 2010 v Praze. Chcete-li se účastnit, 

přednést svůj nápad, hypotézu, názor, přihlašte se! Připravuje se pokus s lámáním 
příborů senzibilem na Katedře materiálu ZČU.  

 

KPUFO POLTERGEIST 
 

 
Případ Strašice zaměstnal odborníky i badatele. Šetření tohoto případu pokračuje 

a naši kolegové v tichosti pracují, aniž by vyhledávali popularitu a hlásali nějaké 
nesmyslné teorie bez znalosti faktů. Dokud neproběhnou všechna odborná měření, 
není možné vydávat jakákoli stanoviska o něčem jiném. Rozhodně se nehodláme 
zařadit do zástupu těch, kteří chtějí na problému nějak parazitovat a vydávat to za 
důkaz svých nějakých teorií, aniž by proběhlo nějaké šetření.  
Složka případů s podrobnostmi je na FTP KPUFO 2000. FTP 
KPUFO2000/B/POLTERGEIST.  
 
Informační bulletin KPUFO - interní materiál Klubu psychotroniky a UFO, o.s. Vydává se jednou 
za 2 měsíce v počtu rovném počtu členů. Připomínky, náměty a korespondenci, vzkazy a inzerci 
zasílejte na adresu KPUFO nebo na tel.: Klub psychotroniky a UFO, o.s., IČO : 45334871 – 
Borská 19, 320 22 Plzeň – 371 121 589 * Internet: http://www.kpufo.cz * kpufo@kpufo.cz. 
Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 
174472622/0300. (Uzávěrka 21.11.2009)  
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ZE ŽIVOTA 
 

 

Materiál „Současná ufologická situace v České republice“ uveřejněný na 
stránkách Exopolitika.cz, převzatý dalšími servry a šířený v e-mailech, se stal 
příležitostí pro útok na KPUFO a dotkl se celého hnutí zabývající se anomálními jevy 
a činí falešný dojem o provázanosti spolků na jakési tajné služby.    

Zveřejnění materiálu vyvolalo značný rozruch, stal se příležitostí a záminkou 
k vyvolávání roztržek s KPUFO. Navíc se na vzniklé situaci přiživují šílenci všeho 
druhu, k označování každého, kdo není ochoten odkývat jakýkoli nesmysl, za 
agenta.  

Česká záhadologie a ufologie na Facebooku – má místnosti: megality, 
poltergeist, archeoastronautické záhady v ČR, zajímavé případy UFO, Škola 
záhadologie, méně známá starověká místa a zajímavé články. Dnes má přes 50 
členů. http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524. Využívejte nové 
fórum KPUFO na: http://www.kpufo.eu/sk/forum/index.php. Postarejte se prosím o 
jeho rozšíření na svých stránkách a v jiných diskusích.  

ČsAAA (Československá archeoastronautická asociace) - V sobotu 
7.11.2009 se konal kongres obnovené ČsAAA, který přijal nové dokumenty a 
programové zaměření. V diskusi odezněla přednáška I. Mackerleho o letošní 
expedici do Brazílie, prezentace o archeoastronautických záhadách v ČR a další. 
K 20. výročí vzniku ČsAAA se bude 15.5.2010 konat celodenní seminář pro členy i 
veřejnost. Po dohodě s KPUFO bude možné čl. příspěvek ČsAAA (120 Kč/rok) 
uhradit společně s platbou KPUFO, časopisů ZaZ nebo Cesty psychotroniky na jedné 
složence a tyto prostředky budou ČsAAA přeúčtovány (viz tabulka níže). Pokud 
máte zájem se zapojit do její činnosti, napište na csaaa@kpufo.cz.   

 

INZERCE 
 

Videa z cest Ivana Mackerleho - Na každé expedici byl natočen dokumentární 
film, který je možno koupit na DVD za 88 Kč (+ poštovné). DVD si můžete objednat 
mailem na adresu ivan.mackerle@seznam.cz nebo telefonicky na 286 587 670. 

 
Bitva extrasenzov – i bez znalosti ruštiny je zajímavé shlédnout několikadílný 
dokument ruské TV o zkouškách psychotroniků. Lidé, kteří se přihlásili na výzvu, se 
podrobili zkouškám, která jsou inspirací i pro nás. Kromě zkoušek na uhodnutí 
obrazců na kartách byli prozkoušeni dalšími způsoby. Např. mají uhodnout, co se 
děje za zástěnou, kde tančí baletka. Je zajímavé sledovat nejen metody, ale i 
odpovědi. V další zkoušce bylo soustředěno 30 automobilů, různých typů, barev, a 
do kufru jednoho z nich se ukryl člověk. Psychotronici ho mají najít podle fotografie, 
k dispozici mají jeho osobní věc (opasek), a dostávají i jeho jméno. Divák vidí, jak 
hledají, co je ovlivňuje, vidí i ty, kteří bezchybně najdou uschovaného člověka. 
Vidíme „psychotroniky“ ověšené kříži a virgulemi, kteří rychle pohoří, ale na závěr i 
opravdové mistry, kteří jsou však navenek naprosto obyčejní. (9 dílů po 45 min. 
(AVI) – 1 DVD … 40 Kč)  

Mýtická trilogie – třídílný polohraný esej o české kotlině a historii. Popis filmu: 
Václav Cílek, geolog a nositel literární Ceny Toma Stopparda, vyslovuje základní tezi 
filmu: „Před více než miliardou let dopadl do míst nazvaných Čechy obří meteorit. 
Vytvořil kráter a do hloubky mnoha kilometrů rozbil zemskou kůru. Základem 
architektury Čech se stala hvězdná jizva.“ „Sestupuji do světa mýtů a ještě kamsi 
dál, do nepaměti,“ říká v plně osobním komentáři Císařovský. Je jedinečným typem 
filmaře - kontroverzním i původním a stylově pevným. Alchymisticky mísí fakta, 
poetično (slovní i na úrovni trikového videa), důvěru v mystiku. Není 
popularizátorem vědy, esejistou ani fabulátorem. Je především kazatelem, který 
filmem plamenně předává své přesvědčení. Režie: Josef Císařovský. (3 díly po 30 
min. – formát DVD – DVD … 40 Kč)   

Velikonoční ostrov, Tajné zbraně Třetí říše, Výprava za draky, Jsou to 
doopravdy duchové? SHC 1 : Filmy National Geographic (po 45 min.), S 
českými titulky (X26) – 1 DVD - 30 Kč  

Noemova archa, Mýty, mystéria, mysticismus (ČT 2), česky (X17) – 1 DVD - 
30 Kč 

Golem, Archa úmluvy, Egypt, Nazca – dokumenty ze seriálu – Mýty, 
mystéria, mysticismus (ČT 2), česky (X18) – 1 DVD - 30 Kč 

UFO, únosy atd. – dokument - National Geographic (45 min.) - s českými 
titulky – 1 DVD – 30 Kč 

Agrosymboly – dokument National Geographic (45 min.), s českými titulky – 
1 DVD - 30 Kč 

Vzpomínky na budoucnost -  Poselství bohů - Filmy na motivy knih E. von 
Danikena, česky – 2 DVD x 20 Kč (i jednotlivě)    

Nadpřirozené jevy ve světle vědy 1-11 dílů ČT 2, česky – formát AVI – 1 DVD 
50 Kč  

2012 - Soudný den (film – česky) *.AVI 1:25 hod. * Nostradamus 2012 - Konec 
světa (dok. film – česky) *.AVI 1:25 hod. * Velké záhady - Zrození Armagedonu 
(dok. film – slovensky) *.AVI 0:25 hod.  * Dešifrování minulosti 2012 (1-5 dílů) - 
dok. film – angl., české titulky *.AVI po 0:10 h. * Šifra Mistra Leonarda (film – 
česky) *.AVI 2:22 hod. * Outlander (sci-fi film - angl.) *.AVI 1:55 hod. * Žena ve 
vodě (sci-fi film – česky) *.AVI 1:45 hod. – 1 DVD – 40 Kč 

 
+ poštovné (20 – 25 Kč). Pouze pro členy KPUFO. 

Připomínáme, nezapomeňte uhradit čl. příspěvek KPUFO a předplatné 
našich tiskovin: 

Čl. př. KPUFO Čl. př. ČsAAA Časopis ZAZ Časopis CP Celkem 

Řádný min. 120 Kč 120 Kč 190 Kč 90 Kč 520 Kč 

Řádný min. 120 Kč 120 Kč 190 Kč X 430 Kč 

Řádný min. 120 Kč 120 Kč X 90 Kč 330 Kč 

Řádný min. 120 Kč Bez členství X X 120 Kč 

Bez řádného členství 120 Kč X X 120 Kč 

Bez řádného členství 120 Kč 200 Kč X 320 Kč 

Bez řádného členství 120 Kč X 120 Kč 240 Kč 

Bez řádného členství Bez členství 200 Kč X 200 Kč 

Bez řádného členství Bez členství X 120 Kč 120 Kč 

 


