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Vážení přátelé, kolegové,

V sobotu 12. března 2016 se uskutečnila akce „Co nového
v záhadologii“ v Praze. V den, kdy jsme si připomínali nedožité
72 narozeniny Ivana Mackerleho, byla udělena cena GOLEM a
odměněni aktivní badatelé. Cenu GOLEM obdrželi:
- za trvalou činnost na poli záhadologie - JUDr. Jitka Lenková
- za rok 2015 (vydání knihy o Voynichově rukopisu „Stopa míří do
Čech“) - Karel Dudek
Dále byli oceněni knihou
- Ing. MgF. Petr Fiala, odborník na fotografie a fotografickou
techniku
- MVDr. Pavel Kroupa, badatel a autor knih
Poté následovaly přednášky a diskuse na téma
 Fiala, P.: Orby v českých luzích a hájích. O zkoumání záhadných skvrn na fotografiích –
(více na webu Záhady ve fotografii - http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/)
 Dudek, K.: Stopa míří do Čech. Informace o jeho nové knize o Voynichově rukopisu https://www.kosmas.cz/knihy/213217/stopa-miri-do-cech/
 Bezouška, O.: O činnosti Paranormal tým, z.s. - http://paranormaltym.cz/
 Kroupa,
P.:
Archeologické
aspekty
megalitů.
Více
v knize
http://www.zbozi.cz/vyrobek/kameny-krve-a-viry-1-zahady-pravekych-svatynikroupa-pavel/
 Kačírek, V.: Kryptozoologické záhady aktuální i letité. Pozval na Kryptozoologickou
konferenci 9.4.2016
 Vrbenská, F.: O morfogenetickém poli.
Diskuse nad problémy současné české záhadologie se vedla v duchu plánů do budoucna a
kritického přístupu. Proud přednášek a diskusí trval od 10-17 hod.

Akce

Kryptozoologická konference – sobota 9. duben 2016
Místo - Přírodovědecká fakulta UK, Biologie, Viničná 7,
12800 Praha. Podrobnosti přineseme příště. Dotazy na adresu - cryptozoology.czechpoint@gmail.com

Nové DVD
DVD * Záhady
hradu Houska
– mýty a skutečnosti
Celá historie záhady, včetně
knih, článků z
archivu, fotogalerie a videí.
Cena 120 Kč

DVD * K 25. výročí vzniku KPUFO a 26. výročí
ČsAAA - naplněné přednáškami a prezentacemi,
které odezněly na různých
akcích, dále filmy, e-knihy
a stovky různých prezentací ze světa.
Cena 120 Kč

DVD * Tvarové
zářiče
Sborník materiálů, průřez problémem, články
z archivu, videa.
Cena 120 Kč

DVD * Přednášky a prezentace ze setkání dne
8.11.2014
Obsah
0:30 h. Šiška, V.: Úskalí
průzkumu
agrosymbolů
1:00 h. Kroupa, P.: Podstata penetrační metody
zkoumání stébel z agrosymbolů
1:30 h. Wágner, K., Kroulík J. O Paranormální výzvě
Českého klubu skeptiků –
0:35 h. Dosoudil, T.: Ďábelská znamení

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

Nové knihy
Jitka Lenková: Tajemná místa Česka
Vydejte se s autorkou po stopách tajemných staveb a
míst po Čechách i Moravě. http://www.xyz.cz/tajemnamista-ceska-1/
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.)

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 weby
– zejména
 stránky okresních klubů KPUFO

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!

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
Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2017
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

nad 1000 Kč/rok

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 - SBERBANK, 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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