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Vážení přátelé, kolegové, 

  
vítám Vás v novém roce, čekají nás nové záhady a jejich řešení!  
 

Záhadologické akce   
 

Datum Hodina 
Hlavní pořa-

datel 
Název akce Místo účast 

31.1.2015  FFC 
Valná hromada FFC 

s přednáškami 
?  

28.2. 

2015 

10-16 

h 
SBP 

Historie a budoucnost 

psychotroniky v ČR 

Praha, U vo-

dárny 

Každý, kdo 

projeví zá-

jem 

14.3. 

2015 

10-16 

h. 
Projekt Záře Výroční jednání  

Praha, U Vo-

dárny 

Záře a po-

zvaní 

11.4. 

2015 

10-16 

h. 
KPUFO/ČsAAA 

Čím žije naše záhadolo-

gie 

Praha, U Vo-

dárny 

Každý, kdo 

projeví zá-

jem 

23. - 

24.5.2015 
 FFC 17. konference Sfinga Houska  

3.-5.7. 

2015 
 SAVPJ Phoenix 

Zázrivá na 

Orave 
 

7.11.2015 
10-16 

h 
KPUFO/ČsAAA 

Čím žije naše záhadolo-

gie 

Praha, U Vo-

dárny 

Každý, kdo 

projeví zá-

jem 

 

 

 

 

http://www.csaaa.eu/


 

Nový časopis „AZIMUT ZÁHAD č.1/2014“  - nový časopis pre 
bádateľov má nové, už 11 vydanie. Obsah: 

http://www.kpufo.eu/sk/index.php/azimut-zahad/3237-azimut-

zahad-c-1-11-2014 k čítaní a stiahnutí tu 
http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimut_zahad_1-

2014.pdf 

Azimut záhad  http://www.kpufo.eu/sk/?cat=9 

 

Archeoastronautický časopis Sagenhafte Zeiten, ktorý vede Däni-

kenova dcera, je k dispozícii ve formátu PDF, DOC, i po stránkách 
v JPG. Je ho možno čítať aj vkladať jednotlivé články do prekladača. 

V archivu KPUFO/ČsAAA je okolo 60 týchto časopisov. 

 

Plánuje se Expedice Urubamba 2015 po nejzajímavějších mís-
tech Peru. Vznikly nové stránky, věnované záhadám Peru a této 

expedici - http://www.kpufo.eu/peru/. 

 

Nová videa na kanále KPUFOeu - 
https://www.youtube.com/user/KPUFOeu - Megality 

https://www.youtube.com/watch?v=hyMhDywlTPw  

 

Z korespondence 

Občanské sdružení Žádná věda se již několik let věnuje zábavným expe-

rimentům na pomezí vědy a umění. Má za sebou vědecky i esteticky zají-

mavé pokusy se značnou publicitou a zapojením tisíců lidí – jako je napří-

klad www.stratocaching.cz a www.experimentmiss.cz.  

V tomto roce by se chtěli pustit na půdu psychokineze/telekineze a zo-

pakovat pokus s automatickým vrhačem kostek, který používal zakladatel 

Parapsychologického institutu, J.B.Rhine. K tématu chceme přistoupit po 

svém: s humorem, ale zároveň s úctou k lidem i tajům přírody a 

s estetickým cítěním. Rádi by se při tom poučili o psychologii, statistice, 

mezích vědeckého zkoumání … Součástí experimentu by byl i psychologic-

ký dotazník/anketa a zapojení lidí, kteří údajně psychokinetické schopnosti 

mají.  

 

Pravidelné středeční  česko-slovenské záhadologické skypekon-
ference od 20:00 hod. Skype jména: „gallaa6“, „stofik63“. Je tře-

ba si na diskusi připravit otázky k diskusi. 

 

Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky sú na webe: ZAZ - 

http://www.zahadyazajimavosti.cz 

CESTY PSYCHOTRONIKY - http://www.cestypsychotroniky.cz 

 

http://www.kpufo.eu/sk/index.php/azimut-zahad/3237-azimut-zahad-c-1-11-2014
http://www.kpufo.eu/sk/index.php/azimut-zahad/3237-azimut-zahad-c-1-11-2014
http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimut_zahad_1-2014.pdf
http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimut_zahad_1-2014.pdf
http://www.kpufo.eu/sk/?cat=9
http://www.kpufo.eu/peru/
https://www.youtube.com/user/KPUFOeu
https://www.youtube.com/watch?v=hyMhDywlTPw
http://www.stratocaching.cz/
http://www.experimentmiss.cz/
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/


Diskutujte na Facebooku !  

 

KPUFO/ČsAAA na Facebooku – Skupina KPUFO, Stránky KPUFO, 
Česká záhadologie a ufologie, Slovenská záhadológia a ufológia, Me-
gality v ČR, Obrazce v obilí, Záhady a zajímavosti, Cesty psychotroni-

ky, Česká psychotronika, Plzeňská záhadologie, Podzemní prostory 
v ČR, ČsAAA.  

 
Nové DVD 
 

 

K21 

Přednášky a prezentace ze 

setkání dne 8.11.2014 

Obsah   

0:30:00 - Šiška, V.: Úskalí průzkumu agrosymbolů – 30 minut  

1:00:00 - Kroupa, P.: Podstata penetrační metody zkoumání stébel z agrosymbolů – 60 minut 

0:30:00 - Wágner, K. O Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků – 1 část  

1:00:00 - Kroulík J. O Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků – 2 část – 60 minut   

0:35:00 - Dosoudil, T.: Ďábelská znamení – 35 minut  

Cena 50 Kč + pošt.  

 

 

K 24. výročí vzniku 
KPUFO a 25. výročí 

ČsAAA bude vydáno DVD, 
naplněné přednáškami a 
prezentacemi, které ode-
zněly na našich různých 

akcích, dále filmy, e-
knihami a stovkami růz-
ných prezentací ze světa.  
Cena je 100 Kč + poštov-

né, balné 20 Kč.  

Pište na naši adresu.  

Nové knihy  

 

 

Wagner, K.: Nejen poltergeist.  Livingstone, Praha, 2014, 

brož., 216 s. (69 Kč) viz : 

http://shop.jonathanlivingston.cz/nejen_poltergeist 

Lenková, J.: Konec světa. XYZ, Praha 2012, váz. 318 s. 

http://knihy.abz.cz/prodej/konec-sveta-3  

 

http://www.facebook.com/groups/177343598078/
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
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
http://www.facebook.com/CestyPsychotroniky
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/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/196525278823/
mailto:video@kpufo.cz?subject=DVD
http://shop.jonathanlivingston.cz/nejen_poltergeist
http://knihy.abz.cz/prodej/konec-sveta-3


 

Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A PSYCHOLOGIE / 

ÚVOD DO HUMANISTICKÉ PSYCHOTRONIKY 

http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/11111-Za-

hranicemi-fyziky-a-psychologie  

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

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

novak-jan/ 
 

 

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a rozvoj 

vlastních schopností. NAVA Plzeň 1996, brož, 140 s., brož, 

140 s.  (50 Kč + pošt.) Věnceslav Patrovský: Za hranicemi 

biotroniky. Knihu lze zakou-

pit:http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/10230-Za-
hranicemi-biotroniky 

 

  

 

Dosoudil, Tomáš: Elixíry ohnivé zkázy. K zakúpení tu 

http://knihy.heureka.sk/prokleti-valek-elixiry-ohnive-zkazy/  

Lenková, J.: Voynichuv rukopis -

http://knihy.heureka.sk/voynichuv-rukopis-lenkova-jitka/  

 
 

Dejte naše banery alebo odkazy na svoje weby  

 

 

... my budeme postupovat stejně! 

 Dejte odkazy o pozorování anomálních jevů na svoje weby:  

 

Hlášení o pozorování neidentifikovaného létajícího objektu (UFO) 

anomálního atmosférického jevu (AAJ)  http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm 

Hlášení o setkání s anomálním jevem psychotronického charakteru 

jevy "poltergeist", zjevení, aj.)  http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm 

Návod a hlášení k průzkumu agrosymbolů (crop circles kornkreise) 

http://www.kpufo.cz/codelat/cc.htm 

 

 

Archiv DVD Každé po 20 Kč + poštovné, celý seznam viz minulá příloha v txt. 

 

465   

0:55:00 SS Himmlerův fanatismus  TV ZOOM  
0:55:00 SS Heydrich - pražský kat  TV ZOOM  
1:08:00 Akce J. Globke     CS film  
0:12:00 Pohlednice pro kata   CS film  
0:15:00 Ochránci     CS film  
0:17:00 15.3.1939    CS film  
 

X143 
0:53:00 Nacistické atomové výzkumy   ViaSat History 

http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/11111-Za-hranicemi-fyziky-a-psychologie
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/11111-Za-hranicemi-fyziky-a-psychologie
http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-a-novak-jan/
http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-a-novak-jan/
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/10230-Za-hranicemi-biotroniky
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/10230-Za-hranicemi-biotroniky
http://knihy.heureka.sk/prokleti-valek-elixiry-ohnive-zkazy/
http://knihy.heureka.sk/voynichuv-rukopis-lenkova-jitka/
http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm
http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm
http://www.kpufo.cz/codelat/cc.htm


0:54:00 Nacistická atomová bomba   History  
0:54:00 Záhada Mengeleho dvojčat   Nat. Geographic  

0:51:00 Nacističtí cestovatelé Tibet, Jižní Amerika ViaSat History  
0:28:00 Záhadné postavy dějin  Abraham Lincoln, Nat. Geographic  
 
X198   

0:55:00 Historická akta X Hypogeum, podzemní chrámy, Nat.Geographic  
0:55:00 Historická akta X ukřižování  Nat. Geographic  
0:55:00 Historická akta X orfický amulet, ExcaliburNat.Geographic  
0:55:00 Historická akta X turínské plátno, Nazca Nat. Geographic  
0:27:00 Národní klenoty Lednicko-valtický areál  ČT2 

 

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2015: 

 

Čl. příspěvek 2015 korespondeční a FB členové Řádní členové  

Výška 
Dobrovolný 

lze předat i v nepeněžní formě 

(knihy, materiál, služby) 

od 120-999 Kč 1000 Kč/rok 

Služby  

Informace o činnosti, vstup  do rozsáhlé informační banky, archivů pí-

semného 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 – ČSOB, 

div. Poštovní spořitelna, číslo účtu 174472622/0300 nebo složenkou s adresou příjemce: 

Klub psychotroniky a UFO, o.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 

 
© Klub psychotroniky a UFO o.s. (KPUFO) ® *Borská 19, Hotel Victoria, Plzeň * CZ 320 22 * IČO: 

45334871 * Internet : http://www.kpufo.cz  * E-mail: kpufo@kpufo.cz * Bankovní spojení : ČSOB, div. 
Pošt. spořitelna, č. ú. 174472622/0300  

© Československá archeoastronautická asociace, Borská 19, Hotel Victoria, Plzeň * CZ 320 22 * IČO: 
15888576 * Internet : http://www.csaaa.eu * E-mail: csaaa@kpufo.cz  
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