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Vážení přátelé, kolegové, 

Připomínám, abyste si ujasnili stav své úhrady čl. příspěvku. Víte, že je dobrovolný, 
ale k čerpání jakýchkoli výhod, vstupu na weby, atd. stačí od 120 Kč výše.  

 
Přijďte na připravované akce 

 

Další už 12. setkání hledačů souvislostí mezi nebem a zemí - od čtvrtka 
8.října 2015 do úterý  13.října 2015. Program opět bude osvědčené a časově ne-
ohraničené vyprávění a diskuse o všem nevšedním, zajímavém a vědou nevysvětle-

ném“ (kdo máte chuť se podělit o cokoliv zajímavého, sdělte téma a časový rozsah) a 
pár výletů za zajímavostmi a silovými místy v okolí.  

Ubytování  hotelového typu, každý pokoj má vlastní WC, umývadlo a sprchový kout,  
k disposici je plně vybavená kuchyně s lednicí pro vaření a stravování z vlastních su-

rovin, možné je stravování v okolních restauracích. Snídani je možné dokoupit za cca 
100 Kč (je nutné je předem objednat).   

Cena je 350 Kč za os/den za ubytování, el. energii na vaření a úklid pokojů -(úklid 
bordýlku po vaření a grilování  v ceně není a každý si ho po sobě sám uklidí). Popla-

tek OÚ za vzdušné činí 20 Kč/os/den. Organizační a režijní příspěvek činí 110 Kč/os/ 
pobyt a bude placen při příjezdu. Pro „zvířecí závisláky“dobrá zpráva – miláčky si 
můžete vzít sebou, ale za poplatek 80 Kč/den.  

Kvůli změně původního termínu setkání je nutné se z časových důvodů přihlásit   te-
lefonicky  co nejdřív, nejdéle do středy  23. září 2015 a nahlásit počet osob a dní, 

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

Zálohy posílat nemusíte, ale pokud se přihlásíte a nebudete moci přijet, tak zavolej-
te, ať může místo Vás přijet někdo jiný. 

Přihlášky a jakékoliv další informace a dotazy na telefonu:  733 754 007.  Těším se 
na Vás a příjemně strávený prodloužený víkend. Za organizaci setkání N. Prokopová 

(Prokop.Nadja@seznam.cz)  

 

 

Na sobotu 7. listopadu 2015 plánujeme další setká-

ní v restauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zú-
častnit, vystoupit s přednáškou, referátem, prezenta-

cí, přihlašte se na email kpufo@atlas.cz. Přednášky 
budou zachyceny na záznam. 

http://www.csaaa.eu/
mailto:Prokop.Nadja@seznam.cz
mailto:kpufo@atlas.cz


Čím žije naše záhadologie? 

 

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

http://www.zahadyazajimavosti.cz 

CESTY PSYCHOTRONIKY - 

http://www.cestypsychotroniky.cz 

Pokud budete číst články na ZAZ a Cesty psychotroniky, klikněte ob-
čas na podtržená slova. Je to nejšetrnější reklama, která neobtěžuje a 

je nenápadná. Vám kliknutí nic neudělá, nám pomůže. Díky! 

 

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 

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 

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 – ČSOB, 

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

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

 
 
 

 
 

http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.facebook.com/groups/177343598078/
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
https://www.facebook.com/groups/196525278823/
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/111470962736/
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
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/156385907819365/?fref=ts
http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf


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 (po 20 Kč + poštovné) 

 

     

X124   

1:45:00 Temný středověk   History   

0:55:00 Hledání Atlantidy   Nat. Geographic  

0:50:00 Rasputin  ViaSat History   

0:18:00 Co kdyby Hitler vyhrál válku  ČT2  

 

X173   

1:45:00 Nacistický Titanic historie něm. filmu  History 

0:56:00 Nacistická řízená puma  rekonstrukce Fritz X National Geo-

gr. 0:45:00 Lovci nacistů  masakr v Malmedy ViaSat History 

0:25:00 Konspirace ovládání mysli Prima Zoom   

  

Antikvariát  

Knihy jednotně  
 

– brožova-
né 20 Kč,  

- vázané 
30 Kč  

 

+ poštovné  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie 
Vlastivědný sborník Podbrdska. 11/12, Okresní archiv a muze-

um Příbram 1977, brož.  
Frinta, A.: - Tichý, F.: Slovanský přehled 1914 – 1924.  Orbis, 

Praha 1925, brož. 410 s.  
Památkově chráněná území Karlovarského kraje. KV kraj, Kar-
lovy Vary 2005, brož. 103 s.  

Psychotronika 
Válek, O.: Za hranicemi fyziky a psychologie. CAD Press Brati-

slava 2012 (česky), váz. 360 s.   
Válek, O.: Parapsychologie a nová teorie. Vl. Nákl. Jesenice 
1993, brož. 130 s.   

Válek, O.: Psychotronika. Základní teoretická koncepce. Ben, 
Praha 2002, brož. 135 s.   

Válek, O.: Psychotronika 2. Nové teoretické přístupy. Ben, Pra-
ha 2002, brož. 160 s.   

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a rozvoj vlastních 
schopností. NAVA Plzeň 1996, brož., 140 s.  
Davitašvili Džuna: Naslouchám svým rukám. Lid. Nakl. Praha  

1991, váz. 155 str.  
Chobotský, Pavel: Čas senzibilů a léčitelů. Pěstitel Lysá n.L. 

1992, brož. 160 str.  
Chaloupka, Otakar: Mystéria. Příběhy za zrcadlem skutečnosti. 
Plejáda, Praha 2010, váz. 220 s.  

Herzán, M.: Totalitní světovláda. Eko konzult Bratislava, česky, 
2000, brož. 210 s.  

mailto:video@kpufo.cz?subject=DVD


 

Vojenské, technické, historické, odborné, zájmy   
Svoboda, L.:  Z Buzuluku do Prahy. Naše vojsko, Praha 1963, 
váz., foto., 440 str.  

Němeček, V: Vojenská letadla 2. Mezi dvěma světovými válka-
mi. Naše Vojsko, Praha, váz, ilustr., 240 s.  

Němeček, V: Civilní letadla 2. Dopravní letadla. Nakl. Dopravy a 
spojů, Praha, 1981 váz, ilustr., 360 s.  

Němeček, V: Atlas letadel. Dvoumotorová obchodní letadla. Na-
kl. Dopravy a spojů, Praha, 1987, brož., ilustr., 185 s.  
Toufar, P. – Balous, M.: Cesty ke hvězdám. Albatros, Oko sv. 

45, Praha 1976, váz, ilustr., 370 str.  
Záhady, UFO  

Hesemann, M.: Zřícení UFO. roswellský film s pitvou. Etna, Pra-
ha 1996, brož. 210 s.  
Hesemann, M.: UFO: Kontakty. Etna, Praha 1990, brož. 190 s.  

Háva, L.: Mars byl měsícem planety. Vl. Nákl. 2008, brož. 45 s.  
Háva, L.: Mayové, Tistrya, Atlantida, vl. Nákl. Ostrava 2013, 

váz. 160 s. 
Jones, Frank P.: Superzáhady a zázraky. Dialog Liberec, 1993, 
váz. 185  

Vorilhon, Claude: Co mi vyprávěl mimozemšťan. Eko konzult, 
Bratislava (česky), brož. 100 str.  

Malinovi, Renata a Jaroslav: Zasáhli mimozemšťané a katastrofy 
do vývoje lidstva? Profil, Praha 1988, váz. 350 stran (ilustrace 
Vl. Renčín) – 40 Kč  

Novák, J.A.: Tunguzský meteorit. Záhada na víc než jedno sto-
letí. Extra media Praha 2008, brož. 280 s.  

 

Nové knihy 

 

Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a roz-

voj vlastních schopností. NAVA Plzeň 1996, brož, 
140 s., brož, 140 s.  (50 Kč + pošt.) 

Kučera Zacha, Milan: Archeoastronautické pověsti. 

Vl. nákl. 2015, (191 Kč+ 55 pošt., bal.) pište na je-
sen@jesen.cz  

 

 

Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A PSYCHOLO-

GIE / 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 

jedno století – http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-

meteorit-a-novak-jan/ 
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