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badatelských spolků   

 k 28.01.2017 

    
  

  

 
Vážení přátelé, kolegové!  

 
Akce 

 

 

Slávnostnú predpremiéra nového celovečerného dokumentu Spri-
sahanie šedej rasy, režiséra Maroša Beráka sa uskutoční 1. 

februára 2017 o 20:00 v Klube A4 na Karpatskej 2 (budova 
YMCA) v Bratislave. 6 rokov nakrúcania, stovky hodín výpovedí 

a svedectiev desiatok svedkov po celom Slovensku. Všade žijú 
ľudia, ktorí zažili niečo mimoriadne, čo si nedokážu vysvetliť. 
Mnohí mlčia. Mnohí sa však rozhodli hovoriť. Rastúci  výskyt UFO 

vyvoláva znepokojenie. Jedinečná príležitosť pozrieť si film mesiac 
pred jeho uvedením do kín. Prosíme, potvrďte nám svoju účasť aj 

počet osôb na e-mail - flmtopa@flmtopia.sk. Filmtopia, 
http://www.filmtopia.sk 

  
Výroční schůze FFC se koná v sobotu 4. února 2017 ve 
Velkých Přílepech.  

 

Praha - 9.2.2017, 17 h. - Pavel Vachtl: „Utopie ve sci-fi, 

zejména utopie atomového/kosmického věku.“  Místo: Sídlo 
AZ, Staropramenná 27, Praha  

 

Nový web 
 

 

Navštivte nové stránky o Peru a Jižní Americe - his-

torie, archeologie, civilizace a cestování – Tomáš Stěhu-
le - http://tom-stehule.com/  

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
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Je faktickou kronikou badatelské činnosti - zde 
si můžete přečíst minulé bulletiny 

 
Pátrání  

 

 

23.1.2017 se uskutečnilo pátrání v Novém zám-
ku. Viz http://www.toulamese.cz/2017/01/dalsi-

etapa-odhalovani-zahad-noveho-zamku-u-

lanskrouna/  

 

Nové DVD 
 

 

DVD * Automatická 
kresba   

Sborník materiálů, 

průřez problémem, 
články z archivu, vi-

dea.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Jacques Bergier 

- publikace a články z ar-
chivu.  

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 ar-

chivu, videa.  
Cena 120 Kč 

Diskutujte na Facebooku ! 

 

Česká záhadologie a 

ufologie, Slovenská 

záhadológia a ufológia, 

Záhady a zajímavosti 

Skupina KPUFO, Strán-

ky KPUFO, ČsAAA, Pro-

jekt Záře, Fantastic 

fact club, SAVPJ, Klub 

Záblesk 

Cesty psychotroniky, 

Česká psychotronika, 

Megality v ČR, Obrazce 

v obilí, Podzemní pro-

story v ČR Plzeňská 

záhadologie 
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