badatelských spolků
k 14.03.2017

Vážení přátelé, kolegové!
Akce
Co nového v záhadologii“, Praha, sobota 8.4.2017
od 10-16 hod. - další setkání v restauraci U Vodárny v
Praze. Chcete-li se zúčastnit, oznamte svou účast na
email kpufo@atlas.cz.
Přednášky

Lavay, M.: Uvedení, křest a autogramiáda nové knihy „Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?“

Šafařík, L.: Jak to bylo s nacistickými diskoplány

Šiška, V.: O činnosti projektu Záře

Kroupa, P.: Fyziologické principy lidské senzibility

Stěhule, T.: Zmizel Hitler v Jižní Americe? Podívejme
se na jeho údajné sídlo.

Dosoudil, T.: Z chemického zákulisí 1. světové války
Účast není vázaná na členství kdekoli, můžete pozvat i další
přátele a známé, kteří se o záhady zajímají.
Opět oceníme pár badatelů, a malé dárky dostane každý přednášející. K dispozici bude něco ke čtení a nové klubové DVD!

Praha, 16.3.2017 - Beseda s Jaroslavem Marešem
na téma kryptozoologie (18:00–21:00 h.)
Studentský klub Celetná, Celetná 20, 11000 Praha

Nový web

Navštivte nové stránky o Peru a Jižní Americe - historie, archeologie, civilizace a cestování – Tomáš Stěhule http://tom-stehule.com/
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Použijte

Šikovný simulátor vesmíru s přesnou mechanikou
vesmírných
těles
do
minulosti
https://celestiaproject.net/

Je faktickou kronikou badatelské činnosti - zde
si můžete přečíst minulé bulletiny

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

DVD * K 26. výročí vzniku KPUFO a 27. výročí
ČsAAA - naplněné přednáškami a prezentacemi,
které odezněly na různých
akcích, dále filmy, e-knihy
a stovky různých prezentací ze světa.
Cena 120 Kč

Pomozte
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
Připomínáme: čl. příspěvek KPUFO na rok 2017
Čl. příspěvek

Výška

korespondeční a FB členové

Řádní členové

Dobrovolný

lze předat i v nepeněžní formě
(knihy, materiál, služby)

od 120-999 Kč

Služby

nad 1000 Kč/rok

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.

 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 – číslo
účtu SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 nebo složenkou s adresou příjemce: Klub psychotroniky a UFO, z.s., Borská 19, 320 22, Plzeň.
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