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badatelských spolků   

 k 31.07.2017 

    
  

  

 
Vážení přátelé, kolegové!  

Prázdniny jsou v plném proudu. Je to příležitost k oddechu i pátrání! 

 
 

Akce 

 

Podorlické setkání 2017 - 8.-10. září 2017  - Jaroměř 

Program: 

Pátek: 

16:00 – Otevření recepce 

18:00 – Večeře  

19:00 – Zdeněk Marek – Záblesk z.s. – Přesun do pevnosti Josefov, prohlídka podzemních 

chodeb 

– Vojtěch Kačírek a spol. – CCS – Zaklínačský rituál (kostýmové předst.) 

22:00 – Konec (čas skončení je spíše orientační - spíše déle) 

Sobota: 

08:00 – Snídaně 

09:00 – Martin Křížek – Kvantová teorie 2 

11:00 – Vojtěch Kačírek – CCS – Mytologické bytosti - pravda nebo fikce 

12:00 – Oběd 

13:00 – Lukáš Kejzlar – PVJAR – Případ odmítnutého exorcismu 

14:00 – Petr Kouřil – Záhadné tunely pod pohořím Bucegi v Rumunsku 

15:00 – Pauza na kafe 

16:00 – Františka Vrbenská – Čarodějnice a víly v českém středověku: od kouzel k záhadám 

18:00 – Večeře 

19:00 – Milan Zacha Kučera – Záhada pokladu Erika I Pomořského 

21:00 – Konec přednášek a volná zábava 

Neděle: 

08:00 – Snídaně 

09:00 – Dalibor Falta – Odvádění bytostí z tohoto světa 2. 

10:30 – Zdeněk Marek – Záblesk z.s. – Záhady a mystéria našeho okolí – postup v bádání 

na případech 

12:00 – Konec akce a oběd 

Ubytování do 15.8. a jídlo nejdéle týden před akcí si prosím zajistěte přes kontakt v penzio-

nu.  

Ceny: Vstupné 130 Kč. Ubytování : Dvojlůžkový pokoj … 400 Kč / lůžko / 1 noc * Trojlůžko-

vý pokoj … 350 Kč / lůžko / 1 noc  * Jídlo: Snídaně formou bufetu … 80 Kč - Oběd a večeře 
… 100 Kč. Stravu a nocleh si zajišťují návštěvníci akce sami. 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
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Kontakt na penzion: Ivo Plecháč, Penzion Expanze, GSM +420 605704908, tel.: +420 491 

811 036, fax, záznamník.: +420 491 811 037, e-mail: info@penzionexpanze.cz, web: 

http://www.penzionexpanze.cz * Při objednávání stravy a noclehu je nutné uvádět, že jde o 

akci Podorlické setkání. Kapacita přednáškové místnosti je 50 míst. Kapacita ubytování je 22 

míst. Uvedená cena je za 1 pokoj, včetně DPH, rekreačních poplatků, WiFi, parkování. Pokud 

by již nebyla možnost stravy a noclehu v penzionu Expanze, je možnost stravování v hotelu 
přes silnici. Na hotel Grand se smluvní ceny nevztahují. http://www.hotelgrandjaromer.eu/  

Vaše rezervace se stává platnou po uhrazení zálohy ve výši z celkové ceny (včetně stravy)  

50% na účet číslo: 246224370/0300. Do textu platby prosím uveďte vaše jméno a "Podorlic-
ké setkání". Doplatek při příjezdu v hotovosti nebo platební kartou. 

Ubytování je možné od 16.00 hodin. V den odjezdu prosíme o uvolnění pokoje nejpozději 

do 11.00 hodin (jednotlivci) a do 10.00 hodin (skupiny). Pokoje rezervujeme do 19.00 hodin 

dne příjezdu, pokud není dohodnuto jinak. Dřívější či pozdější příjezd prosím dohodněte pře-

dem. Nedílnou součástí rezervace jsou obchodní a storno podmínky uvedené na 

http://www.penzionexpanze.cz/cs/horni-menu/rezervace/ a ubytovací řád: 

http://www.penzionexpanze.cz/cs/horni-menu/provozni-rad/. Recepce je v tomto období 
otevřena od 16 do 21 hodin.  

Doprava: 5 minut autobus: Jaroměř Na Špici (Hr. Králové, Praha, Trutnov, Náchod), 10 mi-

nut vlak: Jaroměř žel. st. (Hr. Králové, Pardubice, Trutnov, Náchod) 

http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/ * Pořadatel: Zdeněk Marek, Záblesk z.s., 

Jaroměř, http://www.klubzablesk.cz. Těším se na setkání s Vámi. Tel: 604 349 794, email: 

alfa.marek@seznam.cz  

 

Novinky 

 

 

Při úklidu v mých archiváliích byl nalezen další rukopis mého 
kamaráda V. Patrovského, který mě byl před lety věnován. 
Předávám ho do archivu KPUFO a budu rád, když se dostane 

k čtenářům. Jiří Keller.  
Děkujeme a připravujeme DVD s nepublikovanými samizdaty 

V. Patrovského. Čtěte : 
http://kpufo.cz/oblasti/oso/patrov/index.htm   

 
 

Pátrejte !  
 

 

Při letních výletech využijte stránek okresních poboček 

KPUFO http://www.kpufo.cz/adresy/pobocky.htm, k doplnění foto 
nebo jiných údajů. 

 

 

 

Zprávy z dalších záhadologických spolků, majících mezinárodní 

dopad, přináší Bulletin Východoevropské asociace bada-
telů   - http://www.kpufo.eu/veas/htm/dok.htm   

 

mailto:info@penzionexpanze.cz
http://www.penzionexpanze.cz/
http://www.hotelgrandjaromer.eu/
http://www.penzionexpanze.cz/cs/horni-menu/rezervace/
http://www.penzionexpanze.cz/cs/horni-menu/provozni-rad/
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
http://www.klubzablesk.cz/
mailto:alfa.marek@seznam.cz
http://kpufo.cz/oblasti/oso/patrov/index.htm
http://www.kpufo.cz/adresy/pobocky.htm
http://www.kpufo.eu/veas/htm/dok.htm
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Připravujeme !  

 

 

Na sobotu 11. listopadu 2017 plánujeme další setkání 
v restauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, vy-

stoupit s přednáškou, referátem, prezentací, přihlašte se na 
email kpufo@atlas.cz. Program od 10-16 hod.  
- Ocenění badatelů za dlouholetou činnost  

- Dosoudil, Tomáš: prezentace knihy „Smrt ve žluté mlze“  

Účast není vázaná na členství kdekoli, můžete pozvat i 
další přátele a známé, kteří se o záhady zajímají. 

 
Nové DVD 

 

 

DVD * Záhady 

hradu Houska – 

mýty a skuteč-

nosti  

Celá historie zá-

hady, včetně 

knih, článků z ar-

chivu, fotogalerie 

a videí.  

Cena 120 Kč 
 

DVD * Jak to bylo s na-

cistickými létajícími ta-

líři? – sborník článků 

s kompletním rozborem 

legendy a dalších příbuz-

ných 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 psycho-

troniky 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. 

 

mailto:kpufo@atlas.cz
http://tom-stehule.com/
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf

