
  

Informační 

sdělení   
KPUFO 
o.s.® 

03.05.2015 ČsAAA 

 
 

Vážení přátelé, kolegové, 

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 nad 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. 

 
Nové akce: 

 

 

 

Další už 11. setkání hledačů souvislostí mezi nebem a zemí - 

od čtvrtka 21. května 2015 do úterý  26. května 2015 - v hez-

kém a klidném prostředí Českého Ráje na Hrubé Skále a Sed-

mihorkách.  

Program: vyprávění a diskuse o všem nevšedním, zajímavém a 

vědou nevysvětleném a pár výletů za zajímavostmi v okolí.  

Ubytování  je opět velmi pěkné, hotelového typu, každý pokoj má 

vlastní WC, umývadlo a sprchový kout, k disposici je kuchyně s 

ledničkou pro vlastní vaření a stravování!  

Cena je v tuto chvíli ještě v jednání (300 – 350 Kč za os/den za 

ubytování)  a bude se odvíjet od naplnění ubytovací kapacity, Sní-

dani je možné dokoupit za cca 100 Kč (je nutné je předem objed-

nat, kdo bude chtít, zavolejte počet  dní). Poplatek OÚ za vzdušné 

činí 20 Kč/os/den. Organizační a režijní příspěvek činí 110 Kč/os. a 

pobyt a bude placen při příjezdu. 

Z časových důvodů je nutné se přihlásit telefonicky co nejdřív -  

nejdéle do 4. května 2015, nahlásit počet osob a dní, kdy se 

chcete zúčastnit, ev. s kým chcete či nechcete bydlet. 

Přihlášky a jakékoliv další informace a dotazy na telefonu : N. Pro-

kopová (733 754 007) 

 

http://www.csaaa.eu/
http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf


Čím žije naše záhadologie?  

 

 

Na FB se rozhořela diskuse kolem pokusu o dešifrování tzv. 
disku z Faistu, jistým Ing. Kovářem, který vycházel z kni-
hy A. Horáka "O Slovanech úplně jinak" (Vizovice, 1990). 
Vzhledem k tomu, že není jiný porovnávací materiál, lze 

jen konstatovat, že jde o jeden z mnoha názorů. Nicméně, 
o pokus disk dešifrovat se může pokusit každý. 

 

Je otázka, zda dělat reklamu nesmyslům. Ale dá se před-
pokládat, že příznivci KPUFO jsou natolik vyspělí, že nepod-
léhají záplavě blábolů, se kterými se v posledních letech 
roztrhl pytel. 

Popularita tzv. „bosenských "pyramid" inspiruje i v ČR 
ty, kteří by z obyčejných kopců rádi vytvořili pyramidy, 
snad ve snaze přiživit se na hlouposti jiných. Sledujeme ty-
to snahy už několik let jako zjevné ohlupování lidí ve jménu 

jakési pokřivené "záhadologie", při zjevném ignorování po-
znatků geologie a archeologie a za absence zdravého ro-

zumu. Podobné snahy nebudeme tolerovat. Čtěte více 

 

Po 5 letech se z Exopolitiky náhle vytvořilo s.r.o., a někte-
ré články na webu začaly být zpoplatňovány. V některých 

případech jde o ukradnutí cizího, např. našeho článku a fo-
tografie  a jeho zpoplatnění je tak diletantské,  že je na 
první pohled zřejmé, odkud článek pochází. 

 

Kryptozoologická konference 2015 - záznam z předná-
šek naleznete zde: 

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

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

 

Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky 
jsou na webu: ZAZ - 

http://www.zahadyazajimavosti.cz 

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

 

 

 

http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=411:bosenske-pyramidy&catid=4:historie&Itemid=7
https://www.youtube.com/watch?v=PpAtZgcyXag
https://www.youtube.com/watch?v=hzcbikkzAEs
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 
 

 

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 DVD  

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

 

 
 
 

        
X15 
0:50:00 Stonehenge   TV History  
0:50:00 Král ze Stonehenge   TV History  
0:50:00 Moc obilí  historie pěstování  TV History  

0:55:00 Ztracené město faraóna   TV History  
        
X16  
1:25:00 Agrosymboly  české tit.  Nat.Geographic   

        
X17 
0:40:00 Mýty, mystéria, mysticismus  Noemova archa  ČT 2  

0:45:00 UFO, únosy lidí, kruhy v trávě české tit. Nat. Geographic   
       
X18 
0:45:00 Mýty, mystéria, mysticismus  Golem ČT2  
0:45:00 Mýty, mystéria, mysticismus  Archa úmluvy  ČT2  
0:45:00 Mýty, mystéria, mysticismus  Egypt ČT2  
0:45:00 Mýty, mystéria, mysticismus  Nazca ČT2  

 
X180   
0:55:00 Vetřelci dávnověku Mimozemšťané a Třetí říše History  
0:55:00 Voynichův rukopis   National Geographic   
1:45:00 Čína - objevení Ameriky   History  

0:02:00 Dopravní letadlo Comet  ViaSat History  

0:20:00 Občané s erbem  dokument - šlechtici v 60. letech  CS film 
  

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


K21  

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  

 

 

K21 

Přednášky a prezentace ze 

setkání dne 8.11.2014 

Cena 50 Kč + pošt.  

 

 

Nové knihy  

 

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/  

 
 

 

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/ 
 

 

Kroupa, Pavel : Kameny krve a víry. Levné knihy (49 Kč)   

http://www.levneknihy.cz/kameny-krve-a-viry/d-133993/  

Jitka Lenková: Záhadné vynálezy minulosti.  

http://www.albatrosmedia.cz/zahadne-vynalezy-minulosti.html  
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