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badatelských spolků   

 k 11.01.2018 

    
  

  

 
 

 

 

Přátelé,  

badatelé,  

kolegové, hodně 

úspěchů a štěstí  

v novém roce  
 

 

KALENDÁŘ AKCÍ 2018 
 

  
Výroční schůze FFC s přednáškami se koná v sobotu 3. úno-

ra 2018 

 

Hlavní porada Projektu Záře se koná v sobotu 3. března 

2018 

 

Celodenní přednášková akce Co nového v záhadologii – 
Praha, U Vodárny   

 21. dubna 2018  
 10. listopadu 2018  

  
20. Konference Sfinga od 18. – 20. května 2018 na hradě 
Houska  

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
http://www.ffc.cz/
http://www.ffc.cz/
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29.6. – 1.7.2018 - konferencia Phoenix - Tatranské Mat-
liare (Vys. Tatry)  

 

Podorlické setkání, pořádané Klubem Záblesk se bude ko-

nat v 21. – 23. září 2018 

 
VZPOMEŇTE!  

 

 

3.1.2013 zemřel badatel a spisovatel 

Ivan Mackerle 
http://www.mackerle.cz 

 
NOVÉ WEBY 

 

 

Navštivte nové stránky badatele a spisova-
tele – Tomáš Dosoudil - 

http://www.tomas55.cz/index.html   
 

Navštivte stránky o Peru a Jižní Americe - 

historie, archeologie, civilizace a cestování – 
Tomáš Stěhule - http://tom-stehule.com/  

 

! PROZKOUMEJTE !  
 

 

Další anomálie? Silnice mezi - Hranice na Moravě a Va-

lašské Meziříčí - zkuste na tom kopci za Hranicema za-
stavit - a nenastartujete.  Na vrcholu kopce - stačí kou-

sek zatlačit -  po cca 10 m je vše OK GPZ 49°32'5.003"N 
17°47'30.552"E – Pokud bydlíte v blízkosti, pokuste se o 

průzkum, zjistěte názory místních lidí a případných svěd-
ků zvláštních jevů. Sledujte web VORTEX. - 

http://www.kpufo.cz/oblasti/ano/vortex/index.htm  

 
 
 
 
 
 

http://www.mackerle.cz/
http://www.tomas55.cz/index.html
http://tom-stehule.com/
http://www.kpufo.cz/oblasti/ano/vortex/index.htm
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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 

 

AKCE  
 

 

Klatovy - Cyklus přednášek o zednářích - v průběhu led-

na a února 2018 připravil Pavilon skla v Klatovech cyklus 
přednášek věnovaných svobodnému zednářství v českých 

zemích a zednářskému sklu. Blíže: http://www.pask-
klatovy.cz/  

 

ČTĚTE!  

 

 

Časopis Záhady života 
- tištěný měsíčník - vše, co chcete vědět o mystériích, zdraví a 

duši! Internet: http://www.zahadyzivota.cz/  
Kanál na YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-
onilJoMbg 

 

Časopis o vědě nejenom pro vědu a odbornost, ale i pro kaž-

dého, kdo se chce dozvědět více 

ENIOLOGIE ČLOVĚKA 

http://www.eniologiecloveka.cz 

 
 

 
 
 

http://www.pask-klatovy.cz/
http://www.pask-klatovy.cz/
http://www.zahadyzivota.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-onilJoMbg
https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-onilJoMbg
http://www.eniologiecloveka.cz/
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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 !   

 

 

NOVÉ KNIHY 
 

 

Štěpánka Saa-
douni:   

České záhady, 
naše Akta X. 

Černý drak, Havl. 

Brod, 2017, váz., 
200 s.   

 

Jan Hlubek: 
  

Život ve vesmíru. 

Ten náš a ty další.  
 

Nová Forma, Týn 
nad Vltavou 2017. 

brož. 136 s. 

 

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://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

