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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 

 

 

12. setkání hledačů souvislostí mezi nebem a zemí 

- od čtvrtka 8.října 2015 do úterý  13.října 2015 se 

bude konat v Českém Ráji na Hrubé Skále a Sedmihor-
kách. Z minulého sdělení to vypadlo.  

 

Na sobotu 7. listopadu 2015 plánujeme další setkání 
v restauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčast-

nit, vystoupit s přednáškou, referátem, prezentací, při-

hlašte se na email kpufo@atlas.cz. Přednášky budou 
zachyceny na záznam. 

Program od 10-16 hod., přednášky :  
 Fiala, Jiří: Orby  v českých luzích a hájích. O 

zkoumání záhadných skvrn na fotografiích 
 Lowová, M.: O návštěvě bosenského „údolí pyra-

mid“  
 Slouka,J.: Příspěvek k polemice o moravských py-

ramidách  
 Kroupa, P.: Archeologické aspekty megalitů  

 Šiška V. – Dosoudil, T.: Experiment s SHC  
 Drobečková, V.: O zkoumání paraschopností po-

mocí EEG v laboratoři ZČU  
 Stěhule, T.: Záhadné Peru, aj. 

 

Pomůžete?  

 

Kamenná spirála u Bosně? 

Nenajde se dobová fotografie?  KPUFO Mladá Boleslav 
http://www.kpufo.cz/wmb/bose.htm 

http://www.csaaa.eu/
mailto:kpufo@atlas.cz
http://www.kpufo.cz/wmb/bose.htm


 

Bělá pod Bezdězem - kde jsou - nebo byli "dva zkamenělí 
rytíři"? 

Příležitost pro další badatele ! 

 

Dokážete ohnout lžičku? Pokud se takový člověk ozve, při-

stoupí na podmínky pokusu, a pokus se podaří, obdrží odmě-
nu ve výši 500 €. Vyzývatel projektu je Václav Cihla. Pod-
mínky pokusu:  

- zakoupit kovovou lžičku v běžném obchodě s domácími po-
třebami  

- lžičku upneme do svěráku po celé délce držadla 
- na konec lžičky se zavěsí závaží s hmotností těsně na hra-
nici samovolné deformace lžičky 

- dvěma prsty se dotknete lžičky v nejužším místě 
- pokud dokážete správně působit na lžičku, měla by změk-

nout a pomocí zavěšeného závaží sama ohnout 
- pokud se vám to povede, odměna je vaše! 

 

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 

 

 

mailto:cihla@aon.at
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


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. 

 
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   

  

 

 

 

http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf
mailto:video@kpufo.cz?subject=DVD


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.  

 

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/ 
 

 

 

 
© 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  

mailto:jesen@jesen.cz
mailto:jesen@jesen.cz
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.kpufo.cz/
mailto:kpufo@kpufo.cz
http://www.csaaa.eu/
mailto:csaaa@kpufo.cz

