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badatelských spolků   

 k 25.05.2018 

    
  

  

 

GDPR  
 

 

Vážení příjemci tohoto bulletinu,  

víme, že v současné době Vás kontaktuje spousta společnos-

tí ohledně změn v regulaci ochrany osobních údajů, která 

vstoupí v platnost dne 25. května 2018.  

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) je navrženo tak, aby 
Vám poskytlo větší kontrolu nad tím, jak se s Vašimi osobními údaji naklá-
dá. I u nás v KPUFO/ČsAAA jsme se vždy starali o Vaše osobní údaje (tj. 

jméno, příjmení, e-mail), a můžete se spolehnout, že jsou u nás zcela 
v bezpečí. Disponuje s nimi Správce GDPR (tajemník) pouze za úče-

lem běžné korespondence s Vámi (zasílání bulletinu), data jsou na 
úložišti na území ČR/EU, a nejsou nikomu třetímu předávány. Podrob-

ný dokument o naplnění požadavků GDPR v KPUFO/ČsAAA je od 25.5.2018 
na našem webu v odd. DOKUMENTY.  

Dovolujeme si Vás informovat, že v souladu s nařízením GDPR zpracováváme 

Vaše osobní údaje na základě Vašeho oprávněného zájmu. Budeme rádi, 

pokud s námi i nadále zůstanete v kontaktu prostřednictvím e-mailu, 

abyste mohli nadále získávat včasné informace z našich zájmových oblastí. 

Pokud se nerozhodnete odhlásit z odběru, budete informace i nadále dostá-

vat tak, jako doposud. Odhlásit se můžete nyní, nebo kdykoliv v budoucnu. I 

tak si bulletiny můžete číst na našem webu.   

Chcete i nadále zůstat s námi v kontaktu prostřednictvím e-
mailu nebo SMS i po 25.5.2018? 

ANO 
Budeme s Vámi i 
nadále komuniko-

vat. Vaše údaje bu-

deme zpracovávat v 
této míře. * V tomto 

případě nemusíte 
dělat nic 

NE 
Nepřejete si být již 
námi kontaktovaný 

na e-mail. Vaše data 

budou zcela odstra-
něny. * Napište na 

e-mail 
kpufo@kpufo.cz 

DÍKY ZA VÁŠ ČAS 

A POCHOPENÍ ! 

 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
mailto:kpufo@kpufo.cz
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PROBĚHLO!  

 

20. ročník konference SFINGA - Houska 18. - 20.5.2018 

- setkání zájemců o nevyjasněné záhady všeho druhu a průzkumy 
historického podzemí, uspořádal Fantastic Fact Club. 

 

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze uspořádalo v 

sobotu 5. května 2018 od 9:30 hod. religionistickou konferen-
ci: Věda, theologie, magie.  

 

AKCE  
 

 

Kuiperův pás a devátá planeta (přednáška - Mgr. Petr Scheirich, 
Ph.D.(Astronomický ústav AV ČR). Planetárium Ostrava - 
13.6.2018 18:00–19:30 h. (K planetáriu 502, 72526 Ostrava) 

  
ZE ŽIVOTA  

 
Projekt Záře uvádí na svém webu Aktuality měsíce - nejvýznam-
nější články k tématu s komentářem, hodnocení uplynulých akcí a 

pozvánky na následující. čtěte: 
http://www.projektzare.cz/aktuality-kveten-2018/aktualne/   

KPUFO obdrží korespondenci z pozůstalosti J.M. s Věnceslavem Pa-
trovským.  

 

Ufologie. Kompletní příručka mladého ufologa. (2011) Kdo má 
tuto knihu? Napište nám svůj názor! Odkaz -  

https://www.knihydobrovsky.cz/ufologie-kompletni-prirucka-
mladeho-ufologa-12513  

 
 
Česká exopolitika poslala dotaz do parlamentu a Senátu ČR v 

dubnu 2018 ve věci odtajnění českých spisů UFO. Dočkala se jen 
pár odpovědí, vážně se otázkou zaobírali jen Piráti, kteří o tom vedli 
dlouhou diskusi na internetu :-D O dotazu natočil klip TV Barrandov 

- https://www.barrandov.tv/video/124648-nase-zpravy-20-4-2018   

Obdrželi jsme nabídku spolupracovat na novém cyklu pořadů, za-
měřeném na UFO - všechny možné úkazy UFO v Evropě. 

 

 
 
 

http://www.projektzare.cz/aktuality-kveten-2018/aktualne/
https://www.knihydobrovsky.cz/ufologie-kompletni-prirucka-mladeho-ufologa-12513
https://www.knihydobrovsky.cz/ufologie-kompletni-prirucka-mladeho-ufologa-12513
https://www.barrandov.tv/video/124648-nase-zpravy-20-4-2018
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NOVÁ KNIHA 

 

Anna Matvejevová: Ďatlovův průsmyk aneb Záhada devíti. 
Akropolis, Praha, 2018 Info: 

http://akropolis.info/kniha/datlovuv-prusmyk/  

 
 

NOVÉ WEBY 
 

Navštivte stránky o Peru a Jižní Americe - historie, 

archeologie, civilizace a cestování – Tomáš Stěhule - 
http://tom-stehule.com/ 

 
 

POMOZTE 
 

 

Kdo pomůže dopracovat statistiku agrosymbolů v tabulkách 

http://kpufo.cz/oblasti/agr/cc/cc_cizi/tab_vyskyt.htm ?  

 
@ E – PUBLIKACE @ ZAŠLEME E-MAILEM 

 

 

Patrovský, V.: Bioterapie. Magne-

toterapie. Základy léčitelství a psy-

chotroniky z hlediska působení mag-

netického pole. (50 Kč) 

 

P. Kalina: Ty a tvé 

oči.  Soubor očních cviků za-

měřeným proti očním vadám, 

na zlepšení zraku a rekonva-

lescenci po očních zákro-

cích. Obsahuje komplex masá-

ží a cviků na odstranění očních 

vad, stravy apod. (50 Kč) 

 

Kukla, L.: Člověk a ves-

mír. Biologická filozofie. Člověk v 

rytmu věků. (50 Kč) 

 

Člověk a vesmírné cyk-

ly. Souvislosti vesmírných 

procesů na život na Zemi. (50 

Kč) 

 

Patrovský, V.: Vliv energií na or-

ganismy a vodu. Vliv mg. pole, vliv 

elektrostatického pole, metody zkou-

šení aktivované vody, biofyzikální je-

vy, geopatogenní zóny, elektromag-

netický smog, aj. (50 Kč) 
 

František Javůrek: Příručka 

badatele - fotografa - aneb 

malá učebnice fotografování 

pro záhadology (50 Kč) 

http://akropolis.info/kniha/datlovuv-prusmyk/
http://tom-stehule.com/
http://kpufo.cz/oblasti/agr/cc/cc_cizi/tab_vyskyt.htm
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Kol. aut.: Jaká tajemství skrývají 

kapličky a boží muka.  Sborník sta-

tí, úvah i překvapujících   skutečností, 

skrývajících se za drobnými stavbič-

kami, které potkáváme každý 

den. (50 Kč)  
 

Kol. aut.: Rady pro zdra-

ví. Soubor receptů a bylinných 

přípravků z přednášek jedné 

velmi známé léčitelky. (50 

Kč)   

 
 

NOVÉ DVD 
 

 

DVD * Materiály ke 

studiu psychotroniky 
– Proutkaření   

Sborník materiálů, prů-
řez problémem, články z 

archivu, videa.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * Jak to bylo s 
nacistickými létající-

mi talíři?  
– sborník článků 

s kompletním rozborem 
legendy a dalších pří-

buzných oblastí 
z archivu KPUFO.  

Cena 240 Kč 

 

DVD * Automatická 

kresba   
Sborník materiálů, prů-

řez problémem, články z 
archivu, videa.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * Tvarové zářiče  

Sborník materiálů, 
průřez problémem, 

články z archivu, vi-
dea.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Záhady hradu 

Houska – mýty a sku-
tečnosti  

Celá historie záhady, 
včetně knih, článků z ar-
chivu, fotogalerie a videí.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * K 27. výročí 
vzniku KPUFO a 28. 
výročí ČsAAA - napl-
něné přednáškami a 
prezentacemi, které 
odezněly na různých 

akcích, dále filmy, e-
knihy a stovky různých 

prezentací ze světa.  
Cena 120 Kč 

 
ČTĚTE!  

 

 

Časopis o vědě pro každého, kdo se chce dozvědět více 

ENIOLOGIE ČLOVĚKA 
http://www.eniologiecloveka.cz 

http://www.eniologiecloveka.cz/
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Časopis Záhady života 
- tištěný měsíčník - vše, co chcete vědět o mystériích, zdraví a duši! 

Internet: http://www.zahadyzivota.cz/  
Kanál na YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-

onilJoMbg 

 
SLEDUJTE NOVÉ WEBY 

 

 

Časopis Záhady 

a zajímavosti ZAZ - 

http://www.zahad

yazajimavosti.cz – 

nový článek bude 

opět každý druhý 

den! 
 

Časopis CESTY 

PSYCHOTRONIKY - 

http://www.cestyp

sychotroniky.cz 

Nový článek každou 

sobotu ! 

Záhady ve fotografii 

http://www.kpufo.

cz/oblasti/fot/  

Nové články příleži-

tostně 
 

KPUFO Slovensko  

http://www.kpufo.

eu/sk  

připravuje se obno-

va webu!   

 

 

 

Je faktickou kronikou badatelské činnosti - zde 
si můžete přečíst minulé bulletiny 

PŘISPĚJTE  

 

 Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, 
k čerpání jakýchkoli výhod, vstupu na weby, atd. sta-

čí od 120 Kč výše na č. ú. 4211013926/6800  

 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 psycho-

troniky 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. 

 

Záhady na Facebooku – Skupina KPUFO, Stránky KPUFO, Česká 
záhadologie a ufologie, Slovenská záhadológia a ufológia, Megality v 
ČR, Obrazce v obilí, Záhady a zajímavosti, Cesty psychotroniky, Čes-

ká psychotronika, Plzeňská záhadologie, Podzemní prostory v ČR, 
ČsAAA.  

 

http://www.zahadyzivota.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-onilJoMbg
https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-onilJoMbg
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://www.kpufo.eu/sk
http://www.kpufo.eu/sk
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm
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
http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
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/288130822693/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
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/178913102153512/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/196525278823/

