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12. května 2015 oslavujeme 25. výročí vzniku ČsAAA!
14.5.2014 oslavíme vznik KPUFO!
Děkujeme každému, kdo nás po čtvrt století
podporoval, bádáním, i dobrým slovem!
Pomáhejte nám i nadále!
Děkujeme!

Nové akce:

Husitská teologická fakulta UK pořádá v neděli 17. května
2015 od 9:30 - 18:00 h. religionistickou konferenci Kabalistické tradice v dějinách Evropy.
Program: http://www.htf.cuni.cz/HTF-38-version1golem.jpg
Místo: Husitská teologická fakulta UK, aula H109, Pacovská
4, Praha 4
Vhodné pro akademickou obec i veřejnost. Vstup volný.

17. ročník
konference SFINGA
FFC – Fantastic facts
club.

Termín : 23. - 24.5.2015
Program 23.5 od 9:30 h.: Lahoda L. (CMA): Co nového v
podzemí 2015, Houska – tajná komnata. Utajenou švýcarskou krajinou * Kačírek, V. (C.C.S.): Utajená zvířata – Olgoj
Chorchoj a Mokele Mbembe * Kadlec, M.: Tajemná Srí Lanka
* Irša, R.: (Slovensko): Holice a svět * Šafařík, L.: (KPUFO):
Jaderné zbraně a záhadologie. Podstata fungování a objasnění mýtů s tím spojených * Zacha Kučera, M. (FFC): Minimalistická přednáška s extrémním překvapením.
24.5. je volný program, lze navštívit zajímavá místa v okolí,
pokračovat v diskusích. Lze přespat ve vlastním spacáku na
hradě.
Zájemci se musí přihlásit předem. Kontakt a přihlášky na
email: purlab@iol.cz

Den otevřených dveří AÚ - 22. – 24. května 2015
Astronomický ústav AV ČR - Ondřejov, Fričova 298, 251 65
Ondřejov

Čím žije naše záhadologie?
Dne 1. 12. 2014, č.j. MK 63 861/2014 OC, byla zaregistrována nová, v ČR nová církev „Společenství Josefa
Zezulky“.
(viz
http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-anabozenske-spolecnosti/registrace-a-evidence/dataregistrace-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-svazucirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-11263/)
K registraci se muselo připojit min. 300 podpisů. Je zajímavé, že před půl rokem se sbíraly podpisy pod petici na
podporu
biotroniky
http://www.dub.cz/cs/petice-napodporu-biotroniky.php - ale tam není nic o nové církvi.
Vy, co jste tuto petici podepsali, ozvěte se - víte jistě, že
vaše podpisy nebyly využity jinak?
Podzemí
Na Řípu rabovači památek vyhloubili štolu, v archeologické lokalitě pohřebiště z doby předkřesťanské, v památkové rezervaci. Velmi smutná věc, která je již v řešení
patřičných úřadů. Ještě před třemi dny před naším průzkumem byla uvnitř těžební technika, elektrocentrála,
osvětlení atp. Zloději utekli za pět minut dvanáct. Foto
viz:
http://vulpes.rajce.idnes.cz/Hora_Rip__pohrebni_stola/
Po několika létech se objevila opět organizace VENETA
s novým webem. Ačkoli na nich uvádí existenci od roku
1998, nikdy před rokem 2010, kdy se objevil první web,
nebylo o ní nijak slyšet. Na výzvy ke spolupráci nereagovali. Na novém webu oznamuje proběhlou akci „Blízká setkání 2015“, která se měla konat 19.1.2015, není však
uvedeno kde se konala ani další podrobnosti.
Víte-li něco bližšího, napište nám. (http://www.veneta.cz)
Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky jsou na webu: ZAZ http://www.zahadyazajimavosti.cz
CESTY PSYCHOTRONIKY http://www.cestypsychotroniky.cz

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2015:
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.
vstup do placených sekcí ZaZ a
Cesty psychotroniky

X




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.

Diskutujte na Facebooku !
KPUFO/ČsAAA 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, 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 odezněly na našich různých
akcích, dále filmy, eknihami a stovkami různých prezentací ze světa.
Cena je 100 Kč + poštovné, balné 20 Kč.
Pište na naši adresu.

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

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
0:45:00
0:45:00
0:45:00

Mýty,
Mýty,
Mýty,
Mýty,

X180
0:55:00
0:55:00
1:45:00
0:02:00
0:20:00

Vetřelci dávnověku
Mimozemšťané a Třetí říše
History
Voynichův rukopis
National Geographic
Čína - objevení Ameriky
History
Dopravní letadlo Comet
ViaSat History
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dokument - šlechtici v 60. letech
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Golem ČT2
Archa úmluvy ČT2
Egypt ČT2
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Přednášky a prezentace
setkání dne 8.11.2014
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Cena 50 Kč + pošt.
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Šiška, V.: Úskalí průzkumu agrosymbolů – 30 minut
Kroupa, P.: Podstata penetrační metody zkoumání stébel z agrosymbolů – 60 minut
Wágner, K. O Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků – 1 část
Kroulík J. O Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků – 2 část – 60 minut
Dosoudil, T.: Ďábelská znamení – 35 minut

Nové knihy
Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A PSYCHOLOGIE /
ÚVOD DO HUMANISTICKÉ PSYCHOTRONIKY
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/11111-Zahranicemi-fyziky-a-psychologie
Novák J.N.: Tunguzský meteorit – záhada na víc než jedno století – http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-anovak-jan/
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