badatelských spolků
k 15.09.2017

Vážení přátelé, kolegové!
Připravujeme! Těšíme se na shledání!
Na sobotu 11. listopadu 2017 plánujeme další setkání
v restauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, přihlaste se na email kpufo@atlas.cz.
Program
Ocenění badatelů za dlouholetou činnost
Dosoudil, Tomáš: prezentace knihy „Smrt ve žluté mlze“
Stěhule, T.: Zmizel Hitler v Jižní Americe? Podívejme
se na jeho údajné sídlo.
Fiala, Petr: Záhady ve fotografii
Slouka, J.: Historické tragédie a anomálie v zemské
kůře.
Purkrt, J.: Některé problémy kolem Voynichova rukopisu
Diskuse nad problémy současné české záhadologie

Ze zahraničí
Připravuje se otevření Muzea ufologie v Minsku (Bělorusko). Informace o projektu a seznam dostupných položek je možné zhlédnout zde: https://vk.com/club149563756
Na Ukrajině vznikl "Výzkumný spolek aplikované eniologie", v
rámci kterého je oddělení ufologie a anomalistiky. V listopadu
2017 se bude v Kyjevě konat konference "ENINV-2017", na kterou
budou zahraniční kolegové vítáni.
Zprávy z dalších záhadologických spolků, majících mezinárodní
dopad, přináší Bulletin Východoevropské asociace badatelů
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Akce
Podorlické setkání 2017 - 8.-10. září 2017 - Jaroměř
V pátek byl výlet do Josefova. Oproti programu se nekonalo
kostýmní představení. V sobotu po snídani program začal
oceněním klubu Záblesk - pan Kuchař k 20. výročí FFC věnoval krásný artefakt z uranového skla, L. Šafařík za ostatní badatelské kluby věnoval knihu a DVD, Klubem Záblesk byl oceněn J. Kult k 80. narozeninám
Přednášky
9:15 - 11:20 Martin Křížek – Kvantová fyzika - velmi odborná a zajímavá přednáška
13:00 – 13:30 – L. Šafařík: Jak to bylo s Aljošenkou
14:00 – 15:00 - Petr Kouřil - Záhadné tunely pod pohořím Bucegi v Rumunsku
13:45 – 16:00 několik kolegů se vydalo na výlet do archeoparku ve Všestarech http://www.archeoparkvsestary.cz/uvod.html - byla to nejlepší akce, protože v obci byla nějaká slavnost a tak byl vstup zadarmo.
16:15 – 18:20 – Milan Zacha Kučera – záhady – Polsko, zjevení v Suchém dole u Náchoda.
Zajímavé vystoupení, obsahem i formou.
19:15 – 20:15 – L. Šafařík – Pyramidy domnělé a skutečné
20:15 - volná zábava
Neděle
9:00 – 10:10 Dalibor Falta – Odvádění bytostí z onoho světa.
11:00 – 12:10 Zd. Marek – Záhady klubu Záblesk, ukončení akce
Během akce se uskutečnilo několik online přenosů, přednášky se natáčely.

MUDr. R. Zemek Vás zve na prohlídku fotografií z cesty na Sardinii - Sardínie a megality na kole z půjčovny VIII/2017 http://50plus.rajce.idnes.cz/Sardinie_a_megality_na_kole_z_pujcovny_VII
I_2017/

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

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
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Archeoastronautický časopis Sagenhafte Zeiten, který vede Dänikenova dcera, je k dispozici ve formátu PDF, DOC, i po stránkách
v JPG. Je ho možné číst i vkládat jednotlivé články do překladače.
V archivu KPUFO/ČsAAA přibyly ročníky 2016 a 2017. Díky, Václavu
C.!

Sledujte!

19.09.2017 20:00 - Magazín záhad. 91. díl
Utajené hrady a památky. http://kinosvet.tv/

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.

Diskutujte na Facebooku !
KPUFO/ČsAAA na Facebooku – Skupina KPUFO, Stránky KPUFO,
Česká záhadologie a ufologie, Slovenská záhadológia a ufológia, Megality v ČR, Obrazce v obilí, Záhady a zajímavosti, Cesty psychotroniky, Česká psychotronika, Plzeňská záhadologie, Podzemní prostory
v ČR, ČsAAA.
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