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badatelských spolků   

 k 31.12.2016 

    
  

  

 
 

 

Vážení přátelé, 
kolegové, 

 

krásný a šťastný 
nový rok  

2017 ! 

 

 

Další vydání časopisu slovenských badatelů –  

AZIMUT ZÁHAD 1 (13) 2016 – ke stažení  
http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimut

_zahad_1-2016.pdf 

 
 

Akce 

 

Dejte si do kalendáře : Co nového v záhadologii – Praha, U Vo-
dárny   

 8. dubna 2017  

 11. listopadu 2017  
 

 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
http://sweb.cz/bauer_petr
http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimut_zahad_1-2016.pdf
http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimut_zahad_1-2016.pdf
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Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli výhod, vstupu 
na weby KPUFO, atd. stačí od 120 Kč výše na č. ú. 4211013926/6800 

 

Naše DVD – vánoční sleva !  
 

 

DVD * Automatická 
kresba   

Sborník materiálů, 
průřez problémem, 

články z archivu, vi-
dea.  

Cena 100 Kč 

 

DVD * Jacques Bergier 
- publikace a články z ar-

chivu.  
Cena 100 Kč 

 

DVD * Záhady hra-

du Houska – mýty a 
skutečnosti  

Celá historie záha-
dy, včetně knih, 
článků z archivu, 

fotogalerie a videí.  
Cena 100 Kč 

 

DVD * K 25. výročí 
vzniku KPUFO a 26. 

výročí ČsAAA - napl-
něné přednáškami a 
prezentacemi, které 
odezněly na různých 
akcích, dále filmy, e-

knihy a stovky různých 
prezentací ze světa.  

Cena 100 Kč 

 

Připomínáme: čl. příspěvek KPUFO/ČsAAA na rok 2017 

 

Čl. příspěvek 2017 korespondeční a FB členové Řádní členové  

Výška 
Dobrovolný 

lze předat i v nepeněžní formě 

(knihy, materiál, služby) 

od 120-999 Kč nad 1000 Kč/rok 

Služby  

Informace o činnosti, vstup  do rozsáhlé informační banky, archivů 

písemného a elektronického, přednostní koupě knih, publikací, 
CD/DVD za rež. cenu, účast na akcích, aj.  

 

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 psychotro-

niky a UFO, z.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 

 

Diskutujte na Facebooku ! 

 

Česká záhadologie a 

ufologie, Slovenská 

záhadológia a ufológia, 

Záhady a zajímavosti 

Skupina KPUFO, Strán-

ky KPUFO, ČsAAA, Pro-

jekt Záře, Fantastic 

fact club, SAVPJ, Klub 

Záblesk 

Cesty psychotroniky, 

Česká psychotronika, 

Megality v ČR, Obrazce 

v obilí, Podzemní pro-

story v ČR Plzeňská 

záhadologie 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
https://www.facebook.com/groups/124033340978302/
https://www.facebook.com/groups/124033340978302/
http://www.facebook.com/pages/Z%C3%A1hady-a-zaj%C3%ADmavosti/206879566089095
http://www.facebook.com/groups/177343598078/
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
https://www.facebook.com/groups/196525278823/
https://www.facebook.com/projektzare/?fref=ts
https://www.facebook.com/projektzare/?fref=ts
https://www.facebook.com/ffczs/?fref=ts
https://www.facebook.com/ffczs/?fref=ts
https://www.facebook.com/S.A.V.P.J/?fref=ts
https://www.facebook.com/UFO-klub-Z%C3%A1blesk-154331181266769/?fref=ts
https://www.facebook.com/UFO-klub-Z%C3%A1blesk-154331181266769/?fref=ts
http://www.facebook.com/CestyPsychotroniky
https://www.facebook.com/groups/178913102153512/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/288130822693/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts

