badatelských spolků
k 16.06.2017

Vážení přátelé, kolegové!
Akce
Setkání Sfinga na Hradě Houska se vydařilo. Poděkování všem organizátorům, J. Purkrtovi, přednášejícím a posluchačům za pěkný víkend!
K 20. výročí vzniku FFC se konalo víkendové setkání
v Mokrýšově, spojené s návštěvou keltského oppida
v České Lhotici, archeoparku Nasavrky, hradu Košumberk,
památníku obce Ležáky a podlažického kláštera. To vše
proloženo mnoha debatami s hostitelem Milošem Pilařem.
(1) K výročí byli oceněni za trvalou badatelskou činnost –
M. Kuchařová a L. Šafařík.

Smutná zpráva
18. 5. 2017 po dlouhé nemoci zemřel Vadim A. Černobrov, šéf Kosmopoisku. Narodil se v Grozném, střední
školu vychodil v Žirnovsku. Studoval na fyzikální fakultě
Moskevské státní univerzity, přestoupil na aerokosmickou
fakultu, kde promoval diplomovou prací na téma kosmického transportního systému s neraketovým motorem.
V roce 1984 – 1985 sloužil v Pohraničním vojsku. Založil
první ufologickou skupinu, působil v týmu ufologa F. J.
Zigela. Působil jako redaktor vědeckotechnické rubriky v
„Rossijskie vesti“ a „Propeller“. V roce 1997 působil při
založení Kosmopoisku. Byl autorem a spoluautorem 50
knih o anomálních jevech, pod jeho vedením sdružení
uskutečnilo 770 expedic. Odkaz – 1, 2.
Čest jeho památce!
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Nové DVD
DVD * Záhady
hradu Houska –
mýty a skutečnosti
Celá historie záhady, včetně
knih, článků z archivu, fotogalerie
a videí.
Cena 120 Kč

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

Nový web

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

Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky jsou na
webu: ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz
CESTY PSYCHOTRONIKY http://www.cestypsychotroniky.cz

Přispějte



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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