badatelských spolků
k 14.04.2017

Vážení přátelé, kolegové! Veselé velikonoce !
Akce

Další setkání v restauraci U Vodárny v Praze „Co nového
v záhadologii“, se konalo v sobotu 8.4.2017.

Po krátkém úvodu se zamyšlením nad účelem záhadologie jako stálého
hledání následovalo představení knihy „Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy
expedice?“, o které promluvil její autor Martin Lavay. Knihu najdete zde, web
autora zde.

L. Šafařík uvedl nové DVD „Jak to bylo s nacistickými diskoplány“ a
ukázal údajné sídlo Adolfa Hitlera v Argentině. Blíže zde.

V. Šiška pohovořil o případech belgických UFO na konci 80. a začátku
90. let. Čtěte např. zde

P. Kroupa představil možnosti fyziologických principů lidské senzibility,
zejména s ohledem na proutkaření.

Tomáš Dosoudil odhalil chemické zákulisí 1. světové války.
Ze setkání se stala už pěkná tradice. Účastníci a vedoucí klubů ocenili Ing. Petra
Vokáče za dlouholetou publikační činnost a Martina Lavaye je zdařilou knihu. Debaty pokračovaly i po skončení akce. Další setkání se bude konat 11.listopadu
2017.

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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19. ročník konference SFINGA - Houska 20.-21.5.2017
- setkání zájemců o nevyjasněné záhady všeho druhu a průzkumy historického podzemí pořádá Fantastic Fact Club
Zájemci se musí přihlásit předem, jedná se o akci pro předem přihlášené. Do přihlášek
uveďte jméno a příjmení, adresu a kontaktní mobil!
Při prezentaci obdrží každý účastník visačku se svým jménem. Účast Vám bude potvrzena,
pokud nedojde potvrzení do týdne, kontaktujte nás. Pořadatelé si vyhrazují právo výběru
účastníků. Účast na vlastní nebezpečí. Kontakt a přihlášky: email: info@ffc.cz, purlab@iol.cz
web: www.ffc.cz
Výchozí propozice – bude upřesněno. Je nutno dodržovat pokyny organizátorů!!! Děti pouze v doprovodu dospělých!!! Ti kdo nebudou dodržovat pokyny organizátorů a budou se nevhodně chovat, budou z akce vyloučeni. Sraz a registrace účastníků: na nádvoří hradu
Houska v sobotu 20.5. od 7.30 do 9.00 hod – dostavte se prosím včas!!

Program:
Přednášky budou 20.5. od 9:00 do 18:00. Lze přespat ve vlastním spacáku na hradě. V neděli 21.5. je volný program či se pokračuje v diskusích.
PŘEDNÁŠKY - předběžně:
Ladislav Lahoda – CMA Co nového v podzemí (zvláště švýcarském) 2017
Jan A. Novák Předvídání budoucnosti
Jan A. Novák, Libor Hašek
Blok přednášek:
Josef Purkrt - FFC - Možnosti využití techniky při bádání – s předváděním
Františka Vrbenská - FFC - Záhady Provance
dále jednáno
Votěch Kačírek - C.C.S., Milan Zacha Kučera, Jan Šindel - FFC, KPUFO- Tomáš Stěhule, Luboš Šafařík, SAVPJ
Účastnický poplatek splatný při registraci: 590 Kč na osobu. FFC, CMA, KPUFO, Záře,
Záblesk, SAVPJ a děti 10 - 15 let : 490 Kč na osobu, přednášející, organizátoři, pozvaní hosté a děti do 10 let zdarma. V ceně je poukázka na nápoj a klobásu v hradním kiosku, je to
nutné z provozních důvodů, aby se při běžném provozu hradu stihli v poledne všichni obsloužit. Pokud jste vegetariáni, nebo nechcete obědvat sleva 90 Kč – ale nepočítejte, že pak
v poledne budete zdržovat!
Doprava: Je výhodný příjezd vlastními auty, účastníci mohou parkovat před hradem, uveďte, že se zúčastňujete akce a při registraci dostanete povolenku. Pokud byste někdo jel vlakem (stanice Okna) dejte prosím vědět, pokusili bychom se zařídit odvoz. Nejrychlejší příjezd od Prahy: po dálnici do Mladé Boleslavi, odtud po silnici č.38 k obci OBORA, zde doleva
do obce OKNA a dále po silnici č. 273 do obce LUKA a odtud podle šipek k hradu Houska přes
obec KRUH do obce HOUSKA. Pokud jedete z daleka a nestíhali byste se dopravit do začátku
v sobotu, uveďte prosím v přihlášce, dohodneme se.
Vybavení: Všem doporučujeme turistické oblečení a svítilnu. Na přespání samozřejmě spacák a podložku (spí se kdekoli na hradě vyjma kaple, podlahy jsou většinou parketové). Je k
dispozici kiosek s občerstvením s běžným sortimentem (klobásy, párky, nápoje, cukrovinky
atd.), zvláště vegetariáni si ale vezměte jídlo sebou. Pokud máte pohodlné campingové křesílko nebo rybářskou stoličku může se hodit.
Přijímáme nabídky na další přednášky o podzemí a o dosud nevyjasněných záhadách od kohokoli z účastníků. K dispozici bude počítač s dataprojektorem, Program je ale již dost plný,
takže se prosím přihlaste předem a přednáška nesmí přesáhnout 10 minut, jinak nelze zaručit, že se na Vás dostane. Můžeme se případně dohodnout na přednesení i delší přednášky
na jiné obdobné akci.
Večer, po odchodu turistů z hradu, je čas na diskuse a posezení a případnou komentovanou
prohlídku prostor a okolí Housky, můžete se na vlastní oči přesvědčit co je fakt a co výmysl.
Nevylučují se další překvapení. Těšíme se na setkání s Vámi v uvedeném termínu
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Nové akce

29.4.2017 - konferencia Phoenix – Holíč. Program a informace zde. Účastníci z ČR, pokud jedete autem, ozvěte se!

Praha - 24. dubna 2017 (17:30 h.) Mýty a skutečnost
svítících chodeb v jihlavském podzemí. Mgr. Jan Šustr,
Národní muzeum Praha, přednášková síň H, Nová budova.

Praha - Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze pořádá v sobotu 20. 5. 2017 od 9:30 religionistickou konferenci: Gnose a mystická cesta k Bohu. Aula
H109, Pacovská 350/4, Praha 4. Vstup volný.

Pátrejte s námi
V r. 1562 Melantrich z Aventýna v tehdejších letácích s novinkami publikoval dva dřevořezy znázorňujícími polární záři z 13. na
14. března 1562. Na jednom je počínající bitva mezi křesťanským
a tureckým vojskem, na druhém dřevořezu je pak reálná krajina s
okrajem města a s pohořím. Draperie polární záře se zhuštěninami
a oblaky je nad krajinou a městem (Welmi diwna a y hrozná widienij a zázracy, Melantrich z Aventýna, 1562). Najdeme tyto dřevoryty?

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





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

Nové DVD

DVD * Jak to bylo s nacistickými létajícími talíři?
– sborník článků s kompletním rozborem legendy a dalších příbuzných oblastí z archivu KPUFO.
Cena 240 Kč

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

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.
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