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badatelských spolků   

 k 31.10.2018 

    
  

  

 

 
SLEDUJTE!  

 

 

Probíhá už plný provoz zpravodajského portálu bada-
telských klubů na adrese http://kpufo.eu (má i 

stránku na facebooku)  

Přinášíme zde již čtvrtý měsíc každý den aktuální krátké 
zprávy o akcích, bádání, pátrání, upozornění na zajímavé 

články a diskusi. 

 
PŘIPRAVUJEME!   

 

 

Co nového v záhadologii“, v sobotu 10.11.2018 od 
10-16 hod. - další setkání v restauraci U Vodárny v Praze.  

Témata vystoupení budou pestrá, čas bude i na dis-
kusi. Vstupné není, a ceny v restauraci jsou přízni-

vé.  
Program:  

* Ocenění badatelů za dlouholetou činnost  

• Jiří Svoboda: Co se stalo v roce 536, aneb vznik Čechů. 

• Houška, M.: Porážka vítězů: Jak by mohla vypadat česká historie, 
když by bitvu u Lipan vyhráli radikální husité 

• Šafařík, L.: Jsme ve vesmíru sami. Bez otazníku.  
• Dosoudil, T.: Švýcarské záhady 

• Boháč, J.: Obrazce v obilí jiným pohledem. 
• Šiška, V.: Nová pátrání projektu Záře 

• Šindel, J.: Osudy korunovačních klenotů po roce 1918 
a další debaty a diskuse 

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

Opět oceníme pár badatelů, a malé dárky dostane každý přednášející. K 
dispozici bude něco ke čtení a nové klubové DVD! 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
http://kpufo.eu/
https://www.facebook.com/Z%C3%A1hadologie-Infoservis-1804275209664462/?modal=admin_todo_tour
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NOVINKY  

 
 UFO nad Vranovskou přehradou - Případ pozorování a dokonce stíhání ne-

známého objektu vrtulníkem ČSLA 

 Jinýma očima - zajímavé poznatky o české, slovenské a vůbec záhadologii… 
 Týden na internetu (42) - stručný přehled novinek, materiálů, článků, 

webstránek, které se za poslední týden objevily a týkají se anomálních jevů, 
záhad a tajemna. 

 Záhady života 10/2018 - A co v nich najdete tentokrát? 

 Štěchovická záhada - Štěchovický poklad je součást pokladů Třetí říše, kte-
ré se v závěru 2. světové války měly ukrýt před Spojenci.  

 Kdo vyřeší záhadu smrti horolezců? - Tajemné události v roce 1959 na 
Urale stále nejsou vyřešeny 

 Kniha - Kultovní kameny Východní Evropy - ... bohužel jen Litvy, Ruska, 

Běloruska, Lotyšska. 
 Zvíkovské záhady - Hrad Zvíkov patří mezi významné památky naší histo-

rie. Stojí také stále v centru pozornosti záhadologů 
 Záhadný val - v lese u Rousínova (část obce Kozmice, okr. Beroun). 

 UFO nad Miličínem? - Nejzáhadnější případ UFO nad naším územím.  

 

- více na zpravodajském portálu badatelských klubů na ad-

rese http://kpufo.eu 

 
POMOZTE!  

 

 

 Co jsou to ringvaly? - pokračuje pátrání po podivných 

kruhových zemních útvarech, známých z Chebska a Karlo-

varska, ale i z dalších míst. Máme seznam 40 lokalit, možná 
jsou i ve Vaší blízkosti. Zapojte se do pátrání!  

 
ČTĚTE 

 

 

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

Internet: http://www.zahadyzivota.cz/  

10/2018 – Tajuplný Zvíkov – místo, kde selhávají kamery a řádí rarášek 

a temná energie Hlízové věže - Smržovský žaltář - O tajemství odsouzen-

ce na smrt a ztracené sluneční komnatě s Milanem Zachou-Kučerou - O co 

jde při ayahuaskovém rituálu s odborníkem na Jižní Ameriku, Tomášem 

Stěhule 

 
 
 

http://kpufo.eu/
http://www.zahadyzivota.cz/
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NOVÉ WEBY 

Navštivte stránky o Peru a Jižní Americe - historie, ar-
cheologie, záhady, civilizace a cestování  

– Tomáš Stěhule - http://tom-stehule.com/ 
 

 
NOVÉ DVD 

 

 

DVD * DVD * Geopato-
genní zóny - podstata, 

přístupy, názory, kritika 

Sborník materiálů, průřez 
problémem, články z ar-

chivu, videa.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * Jak to bylo s 

nacistickými létající-
mi talíři?  

– sborník článků 

s kompletním rozborem 
legendy a dalších pří-

buzných oblastí 
z archivu KPUFO.  

Cena 240 Kč 

 
SLEDUJTE NOVÉ WEBY 

 

 

Časopis Záhady 

a zajímavosti ZAZ - 

http://www.zahad

yazajimavosti.cz – 

nový článek bude 

opět každý třetí 
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  

došlo k přebudová-

ní!   

 

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://tom-stehule.com/
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

