badatelských spolků
k 02.09.2016

Vážení přátelé, kolegové!
Akce
Ústí n.L. - Tajné šifry a kódy v historii lidstva, 6. září 2016, v
16:30–18:00 (Café Nobel, Prokopa Diviše 5, 400 01 Ústí n.L.) přednáší - Květuše Sýkorová, matematička a kryptoložka.
Praha - středa 21. 9. 2016 - MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.,
Zdeněk Strnad (ResAd): Fakta a mýty o léčbě konopím. Místo:
Akademie věd ČR v Praze 1, Národní 3, sál 206 od 17.00 hodin.
Jsou veřejně přístupné, vstup je volný do vyčerpání kapacity sálu.
Vážení badatelé a přátelé záhad a tajemna. Mám to potěšení opět
po roce Vás pozvat na naši tradiční akci Podorlické setkání. Pokud toužíte se účastnit přednášek z oblasti záhad se zaměřením i
na náš region, tak Vás zveme na již tradiční svátek našeho klubu.
Koná se o víkendu 16.-18. 9. 2016 nedaleko od centra města v Jaroměři, ve velice příjemném prostředí penzionu EXPANZE.
http://www.penzionexpanze.cz/cs/
Jsem rád, že v tomto ročníku opět máte možnost se osobně setkat s již známými
přednášejícími, a také s novými tvářemi v rámci ČR z nejrůznějších oborů jako např.
paranormální jevy, UFO a esoteriky a jiné jevy. Aktuální informace sledujte na
http://www.klubzablesk.cz, jednotlivé informace se mohou mírně změnit.
Přednášky: Františka Vrbenská - Magie a mystika v době Karla IV. * Josef Purkrt Problémy využití fyziky a matematiky na řešení záhad * Jan Šindel - Místa síly * Dalibor Falta - Odvádění entit mezi námi * Martin Křížek - Kvantová teorie * Petr Kouřil
- Záhady jižní Anglie * Jan Pavlík - Tajné vesmírné programy * Zdeněk Marek - Záhady v magnetickém poli * Páteční expedice: Návštěva anomálních lokalit v okolí Jaroměře a prezentace záhad.
Ceny: Vstupné 130 Kč, ubytování - dvojlůžkový pokoj 400 Kč/lůžko/1noc, trojlůžkový pokoj 350 Kč/lůžko/1noc, Strava: Snídaně formou bufetu … 80 Kč, oběd a večeře
… 100 Kč
Info a přihlášky – Zdeněk Marek, alfa.marek@seznam.cz, po 18h. i telefonicky:
604 349 794
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Připravujeme
„Co nového v záhadologii“, Praha, sobota 12.11.2016 další setkání v restauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, oznamte svou účast na email kpufo@atlas.cz do
31.10.2016.
Program od 10-16 hod. Pokud chcete vystoupit, napište.
Účast není vázaná na členství kdekoli, můžete pozvat i
další přátele a známé, kteří se o záhady zajímají.

Oznámení

Na FTP KPUFO přibylo další množství článků, materiálů. Přístup na ně má každý člen KPUFO po úhradě min. 120 Kč/rok.

Na YouTube KPUFO přibyly nové filmy Olgujdach 1 a 2

Nové DVD
DVD * Automatická
kresba
Sborník materiálů,
průřez problémem,
články z archivu, videa.
Cena 120 Kč

DVD * Jacques Bergier
- publikace a články z archivu.
Cena 120 Kč

DVD * Záhady hradu
Houska – mýty a
skutečnosti
Celá historie záhady,
včetně knih, článků z
archivu, fotogalerie a
videí.
Cena 120 Kč

DVD * Tvarové zářiče
Sborník materiálů, průřez
problémem, články z archivu, videa.
Cena 120 Kč

Diskutujte na Facebooku !
Česká záhadologie a
ufologie, Slovenská
záhadológia a ufológia,
Záhady a zajímavosti

Skupina KPUFO, Stránky KPUFO, ČsAAA, Projekt Záře, Fantastic
fact club, SAVPJ, Klub
Záblesk

Cesty psychotroniky,
Česká psychotronika,
Megality v ČR, Obrazce
v obilí, Podzemní prostory v ČR Plzeňská
záhadologie
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