
Společný informační bulletin KPUFO, ČsAAA, FFC, BCS, Projektu Záře, Klubu Záblesk  a SAVPJ 
 

 

 

badatelských spolků   

 k 22.10.2017 

    
  

  

 

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. Vstup volný!  

Program  
- Ocenění badatelů za dlouholetou činnost  

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

- 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 ruko-
pisu 

- Zacha-Kučera, M.: Informace o nové knize 

Diskuse nad problémy současné české záhadologie  
 

AKCE 
 

 

Paranormal tým pořádá 21. října 2017 - 21:00 - 22:30 hod. - Fear 

House, Vodičkova ul. 32, Praha 1  
- možné úpravy programu zde nemusí být zaneseny, ale začátek je pevně daný 

na 21:00 hodin. * Zve Ondřej Bezouška a kolegové - http://paranormaltym.cz/ 

Program: 

21:00 - začátek, uvítání 

21:10 - projekce ukázky z vyšetřování na Pacovském hřbitově + diskuze 

21:40 - projekce epizody dokumentu: Tajemná místa Česka: Hřbitovy. 

22:05 - další část diskuze 

22:15 - ukázka z vyšetřování na nejstrašidelnějším lese v Evropě: Hoia Baciu v Rumunsku 

22:30 - závěr, poslední dotazy, ukončení 

 

 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
mailto:kpufo@atlas.cz
http://paranormaltym.cz/
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PÁTREJTE!  
 

 

Ve starých knihách a článcích se uvádí citáty z Mahábháraty, Rgvédy 
apod. indických textů, údajně dokazujících použití jaderných, aj. zá-
zračných zbraní, létajících strojů, apod. V článcích a knihách jsou tyto 
texty nepřesně uvedené a mnohdy záměrně zkreslené. Najděte tyto 
originální citáty!  
Texty jsou velmi obsáhlé, viz: http://www.sacred-

texts.com/hin/m01/index.htm  Napíšeme vám, které texty hledáme. Díky ! 

 
NOVÝ WEB 

 

Navštivte nové stránky o Peru a Jižní Americe - historie, 
archeologie, civilizace a cestování – Tomáš Stěhule - 

http://tom-stehule.com/ 

 

! PROZKOUMEJTE !  
 

 

Balvany s miskami – navštivte, chybí nám foto !  
Zadní Zborovice - na mírném návrší je balvan s umělou miskou. 

Podle lidových pověr voda z misky léčí bradavice a hojí nádory.    

Pole - severně od obce v poloze V hráči je Čertovo kopyto (25 cm) 

Sousedovice - Libětice - na západním svahu kopce Hradiště k ob-

ci Libětice je velká kamenná mísa, přirozený útvar. 

 

Stále se uvádí, že zvíkovská věž Markomanka je jakousi 
obdobou římských strážních věží na Dunaji. Ví někdo, jak ta-

ková věž vypadá, existuje foto, navštívil jí někdo? Napište!  

 

ČTĚTE!  

 

 

Vanili.cz - magazín plný fantazie, byl založen v roce 
2006 s cílem vytvořit NEJLEPŠÍ SCIFI STRÁNKY a online 

galerii fantastických obrázků pro fanoušky žánru science 
fiction a fantasy. Primárně je náš online magazín zamě-
řen na nejnovější i klasické scifi filmy, filmové premiéry, 

recenze filmů, soutěže o ceny, sci-fi knihy, povídky, scifi 
obrazy, ilustrace, fantasy obrázky a zajímavé rozhovory 

s celebritami.   

 
 
 

 

http://www.sacred-texts.com/hin/m01/index.htm
http://www.sacred-texts.com/hin/m01/index.htm
http://tom-stehule.com/
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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 

 

SLEDUJTE!  
 

 

24.10.2017 20:25 – Svět záhad - Seriál řeší tajemství spjatá s 

vampyrismen, starodávnými proroctvími nebo třeba s kruhy v obilí. 
Jde o propracované podvody nebo o zprávy shora? 

http://kinosvet.tv/  

 

SLEDUJTE WEBY 
 

 

Časopis Záhady 

a zajímavosti ZAZ - 

http://www.zahad

yazajimavosti.cz – 

nový článek každý 

den! 
 

Časopis CESTY 

PSYCHOTRONIKY - 

http://www.cestyp

sychotroniky.cz 

Nový článek každou 

sobotu ! 

Záhady ve fotografii 

http://www.kpufo.

cz/oblasti/fot/  

Nové články příleži-

tostně 
 

KPUFO Slovensko  

http://www.kpufo.

eu/sk  

nové články každý 

třetí den !   

 

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 psy-

chotroniky 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. 

 

http://kinosvet.tv/
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://www.kpufo.eu/sk
http://www.kpufo.eu/sk
http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf

