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Vážení přátelé, kolegové, 
 

Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli výhod, vstupu 
na weby, atd. stačí od 120 Kč výše. 
 

 

„Co nového v záhadologii“, Praha, 12.03.2016  
V sobotu 12. 03. 2016 se uskuteční další setkání v re-

stauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, 
oznamte svou účast na email kpufo@atlas.cz do 

29.2.2016 
 

Program od 10-16 hod., zatím připravené přednášky :  

by v českých luzích a hájích. O zkoumání záhadných skvrn 
na fotografiích  

 o Voynichově ru-
kopisu 

 Bezouška, O.: O činnosti Paranormal tým, z.s.  

 
, T.: Záhadné Peru 

Pokud chcete vystoupit, napište.   
Účast není vázaná na členství, můžete pozvat i další přátele a známé, kteří 

se o záhady zajímají. 
 

 

 

Nové DVD 

 

 

Záhady hradu Houska – mýty a skutečnosti  
Celá historie záhady, včetně knih, článků z archivu, 

fotogalerie a videí.  

Cena 120 Kč + poštovné  

Pište na naši adresu 

 

http://www.csaaa.eu/
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
mailto:kpufo@atlas.cz
mailto:edice@kpufo.cz?subject=DVD%20Houska


 

 

Základním zdrojem informací jsou časopisy 

Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky, kde 
přibývají nové články každý druhý den.  

Sledujte dále : Záhady ve fotografii, a další naše we-
by. 

 
 

 

Zde - 
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm 

si můžete přečíst minulé bulletiny 

 

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 ob-
čas na podtržená slova. Je to nejšetrnější reklama, která neobtěžuje a 

je nenápadná. Vám kliknutí nic neudělá, nám pomůže. Díky! 

 

Nové knihy  

 

Karel, Dudek: Stopa míří do Čech. Tajemství Voynichova rukopisu. 

Vyd. Machart, Beroun, 2015. Brož., 145 stránek, 22 obr., rozměry 13x19 cm, 

cena 249 Kč,  pište na adresu:  

http://www.dobredarky.cz/stopa-mii-do-cech-karel-dudek    

 

Novák J.N.: Tunguzský meteorit – záhada na víc než jed-

no století – http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-a-

novak-jan/ - pište na naši adresu – 100 Kč + poštovné  

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a rozvoj 

vlastních schopností. NAVA Plzeň 1996, brož, 140 s., brož, 
140 s.  (- pište na naši adresu  50 Kč + pošt.)  

 

 

http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.dobredarky.cz/stopa-mii-do-cech-karel-dudek
http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-a-novak-jan/
http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-a-novak-jan/


Nové DVD (po 20 Kč + poštovné) 

 

       

X211   

0:55:00 UFO v Evropě - nezn.příběhy Binbrook 1970, Canneto 

2004, Oldenburg 1952 Nat. Geographic   

0:55:00 UFO v Evropě - nezn.příběhy Eupen 1989, Saderham 

1985 Nat. Geographic   

0:55:00 UFO, lži a studená válka   Prima ZOOM 

0:45:00 Honba za UFO  Varginha, Brazílie  Nat. Geographic  

0:03:00 St. Peterburg  ViaSat History   

0:04:00 Saturnovy prstence Cesta do vesmíru (šp.dok.) ČT2 

0:04:00 Saturnovy měsíce  Cesta do vesmíru (šp. Dok.) ČT2 

0:04:00 New York   ViaSat History   

0:04:00 Sinaj  ViaSat History   

 

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2017 

 

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 – SBER-

BANK, č. ú. 4211013926/6800 nebo složenkou s adresou příjemce: Klub psychotroniky a UFO, 

z.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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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
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
http://www.kpufo.cz/
mailto:kpufo@kpufo.cz
http://www.csaaa.eu/
mailto:csaaa@kpufo.cz

