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Vážení přátelé, kolegové! 
 

Akce  

 

SAVPJ, o.z. http://www.savpj.org Vás pozýva na stretnutie záujem-

cov o nevyjasnené záhady a anomálne javy všetkého druhu a milov-

níkov podzemia, od piatku 15.7 – nedele 17.7.2016. 

Prednášky: 

sobota (začiatok o 10:00): 

 Aleš Rumler – Vodík, polovodiče a kozmická medicína 

 Rudolf Irša – Deväť záhad minulosti (NAV) 

 Františka Vrbenská – Záhadný Bruncvík, tajemní Rolandové  

 Pavel Miškovský – UFO v súčasnosti (Záře) 

 Ondrej Repa – Pozorovania Yetiho v bývalom ZSSR  (SAVPJ) 

 Josef Purkrt – A stačí jen pel motýlích křídel (FFC)                  

nedeľa: 

 Milan Z. Kučera – Manýrismus. Tajemné umění mezi renesancí a barokem 

(SAVPJ/FFC) 

 Vojtech Kačírek  –  Kryptozoologie (C.C.S.) video, prednáška 

Záujemcovia sa musia prihlásiť vopred, jedná sa o akciu vopred prihlásených účastníkov. Do 

prihlášok uveďte prosím celé meno. Ak máte záujem prespať uveďte adresu a kontaktný 

mobil. Pri prezentácii obdrží každý účastník visačku so svojim menom. Účasť Vám bude po-

tvrdená do týždňa, pokiaľ Vám nepríde potvrdenie do týždňa, kontaktujte nás. 

Miesto - penzión Zázrivá-Havrania 27 (49.297544° N, 19.184945° E Penzión, SK 027 05) 

Možnosť prespať jeden či oba dni v penzióne a zjednať si plnú penziu - vegetariánsku stravu 

je nutné hlásiť dopredu. Možnosť navštíviť zaujímavé miesta v okolí a pokračovať v diskusi-

ách. V sobotu po prednáškach už tradičné posedenie pri ohni. 

Zraz v piatok 16:00-18:00, v podvečer pre záujemcov výpad do Kraľovan 20 km vzdialeného 

mestečka od Zázrivej do starého kraľovianského tunela. 

Celková suma od piatka večera je 61 eur. V sume je zarátaný jednotný servisný poplatok 

(vstupné) 10 eur, 2x ubytovanie – 25 eur aj s poplatkom pre obec, 26 eur strava (4 eur-

raňajky/2x/, 5 eur obed/2x/, 4 eur večera/2x/). Každá nevyužitá položka pri neskorom prí-

chode alebo skorom odchode, hlásená  vopred  (zmeškaná večera a pod.) Vám bude z 

cieľovej sumy odrátaná. Vstupné bez ubytovania a stravy v sobotu 10 eur. 

Vyžadujeme zálohu na účet vopred vo výške 25 % (15 eur), Č. ú.: 000000-

5049964647/0900, IBAN: SK2609000000005049964647, BIC - SWIFT kód: GIBASKBX. Zá-

loha sa nevzťahuje na českých účastníkov. 

Doprava: Je vhodný príchod vlastnými autami, účastníci môžu parkovať priamo vo dvore.  

Pokiaľ by ste niekto šiel vlakom alebo autobusom dajte nám vedieť, pokúsime sa Vám za-

bezpečiť odvoz zo Žiliny alebo miesta kde vystúpite, prípadne odvoz z časti Vášho bydliska 

iným účastníkom. Príchod od Žiliny na Terchovú, Biely Potok a pokračovanie smerom na Zá-

zrivú. 

Prijímame ponuky na ďalšie krátke prednášky o podzemí, nevyjasnených záhadách a všetké-

http://www.csaaa.eu/
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ho zaujímavého. Vstup by nemal presiahnuť 15 min. K dispozícii bude dataprojektor a pc. 

Treba sa nahlásiť dopredu.   

Po celú dobu je k dispozícii bar s občerstvením, silnými limonádami typu tatranský čaj a pod. 

Nevylučujú sa ďalšie prekvapenia, pokiaľ by nastala podstatná zmena, budete  včas informo-

vaný. Tešíme sa na stretnutie s Vami v uvedenom termíne. 

Kontakt a prihlášky: e-mail: ufoklubslovensko@gmail.com, savpj@centrum.sk, in-

fo@savpj.org, Tel. +421904640902 

 
Pomozte nám !  

 

 

Probíhá dokončování aktualizací okresních stránek KPUFO - 

zkontrolujte svůj okres, a pokud byste mohli stránky doplnit, 
napište!  

 
 

Nové DVD 
 

 
   

DVD * Jacques Bergier - publikace (Víza na jinou Zemi, Mimozemské v dějinách, Jitro kouzelní-
ků, Tajemství ohně) a další články z archivu.  

Cena 120 Kč 

 
 

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

si můžete přečíst minulé bulletiny 

 

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 

 

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 2016 

 

Čl. příspěvek 2016 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 – 

číslo účtu SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 nebo složenkou s adresou příjemce: 
Klub psychotroniky a UFO, z.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 
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