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Vážení přátelé, kolegové, 

 
zde - http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm si můžete přečíst minulá sdě-

lení.    

Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli výhod, 

vstupu na weby, atd. stačí od 120 Kč výše na , č. ú. 4211013926/6800 

Přijďte na připravované akce 
 

 

V sobotu 14. listopadu 2015 se uskuteční další setkání 
v restauraci U Vodárny (Korunní 75, Praha-Vinohrady, u met-

ra Jiřího z Poděbrad).   
Chcete-li se zúčastnit, oznamte svou účast na email 

kpufo@atlas.cz do 31.10.2015. Účast není vázaná na 
členství, můžete pozvat i další přátele a známé, kteří se o zá-
hady zajímají.  

Program od 10-16 hod., přednášky :  
 Šafařík, L.: Tajná zpráva o stavu záhadologie 

 Fiala, Jiří: Orby  v českých luzích a hájích. O zkoumání 
záhadných skvrn na fotografiích 
 Slouka,J.: Příspěvek k polemice o moravských pyrami-

dách  
 Kačírek, V.: Kryptozoologické záhady 

 Tom, T.: Monstra a podivné bytosti 
 Kroupa, P.: Jak Afričané dobyli Evropu  

 Šiška V. – Dosoudil, T.: Experiment s SHC  
 Drobečková, V.: O zkoumání paraschopností pomocí 
EEG v laboratoři ZČU  

 Stěhule, T.: Záhadné Peru, aj. 

 

Další vydání časopisu slovenských badatelů –  
AZIMUT ZÁHAD 1 (12) 2015 – ke stažení 

http://www.kpufo.eu/sk/index.php/azimut-zahad/3244-
azimut-zahad-1-12-2015  

http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimu
t_zahad_1-2015.pdf  
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Prodejní výstava HARMONIE UMĚLECKÉHO DÍLA A SÍ-

LA V NÁS. Výstava monitoruje uměleckou a badatelskou 
činnost ak. mal. Jiřiny Průchové, z období let 1988 až 2015, 
denně do 8. listopadu 2015, od 11:00 hod. do 20:00 hod. 

OC Park Hostivař, 1. p., Švehlova 1391/32, Praha 10.  

 

Praha - 27.10.2015 v 19 h. Štefánikova Hvězdárna -

Slavnostní křest knihy "Kritické momenty kosmonauti-
ky", která pojednává o okamžicích, kdy byly životy astronau-

tů v ohrožení. Tu je možné zakoupit přímo na hvězdárně a 
nechat si ji podepsat autorem. K dostání na: 
http://bit.ly/kniha_kmk Všichni, kdo navštíví křest knihy, bu-

dou mít zajištěný volný pohyb po hvězdárně (na pokladně 
řekněte heslo: křest). Skupinám hvězdárna udělá zdarma 

prohlídku. 

 

Série křtů románu Otomara Dvořáka „VŘETENO 

OSUDU“ od 11.11.2015 – Žebrák, 19.11.2015 - Zdi-

ce - 25.11.2015 – Praha - čtěte: http://otomar-
knihy.webnode.cz/products/serie-krtu-romanu-vreteno-

osudu/  

 

Archiv KPUFO/ČsAAA 

 

 
 

 

V elektronickém archivu přibyly no-
vé knihy:  

Grešík, W.: Psychotronika a bylinná 
léčba (1991), a   
Ronson, R.: Muži co zírají na kozy. MF, 

Praha 2010.  
Chcete-li tyto, ale i další materiály 

čerpat pro své vzdělání a zábavu, 
napište.  
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Do archivu přibyl další časopis Sagenhafte Zeiten č. 
5/2015 - Archeoastronautický časopis, ktorý vede Dänikenova 

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

dača. V archivu KPUFO/ČsAAA je okolo 60 týchto časopisov.  

 

Pomůžete?  

 

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! 

 

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 Nat.Geogr. 

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

0:25:00 Konspirace ovládání mysli Prima Zoom   

  

 

Antikvariát  

Knihy jednotně  

– brožované 

20 Kč,  

- vázané 30 

Kč + poštovné  

 
 

 

Filozofie 
Cavendisch, R.: Dějiny magie. Odeon, Praha 1994, brož. 205 
str.  

Bondy, Egon: Buddha. Mata Praha 1995, brož. 180 str.  
Desmond Doig: Matka Tereza. Řád, Praha 1991, brož. 94 s.  

Lesný, Vincenc: Buddhismus. Votobia Praha 1996, brož. 450 
str.  
Chopra, Deepak: Vytváření hojnosti. Pragma, Praha 1994, brož. 

95 str.  
Bardon, Fr.: Frabato. Magický román. ASU Třebíč 1992, brož. 

120 str. 

 

http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/


 

Nové DVD 

 

 

DVD K 24. výročí vzniku 
KPUFO a 25. výročí 

ČsAAA - naplněné před-
náškami a prezentacemi, 
které odezněly na našich 
různých akcích, dále fil-

my, e-knihami a stovkami 
různých prezentací ze 

světa.  
Cena je 100 Kč + poštov-

né, balné 20 Kč.  

Pište na naši adresu.  
 

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 SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 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, 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 
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