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badatelských spolků   

 k 13.02.2017 

    
  

  

 
Vážení přátelé, kolegové!  

 
 

Akce 
 

 

Co nového v záhadologii“, Praha, sobota 8.4.2017 od 

10-16 hod. - další setkání v restauraci U Vodárny v Praze. 

Chcete-li se zúčastnit, oznamte svou účast na email 
kpufo@atlas.cz.  

Účast není vázaná na členství kdekoli, můžete pozvat i 
další přátele a známé, 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! 

 

Výroční schůze FFC se konala v sobotu 4. února 2017 ve 

Velkých Přílepech. Badatelé probrali loňské a naplánovali 
nové akce, informovali o nákupu a experimentech s termo-

kamerou. Františka Vrbenská informovala o původu Boženy 

Němcové, Jitka a Ladislav Lenkovi o akcích a pátrání BCS u 
nás i v zahraničí, i o iniciativě na hledání Tušení světla, Josef 

Schrötter vyprávěl o záření psychosomatických zón, Luboš 
Šafařík odsunul nacistické diskoplány do říše mýtů a Jan 

Šindel vyprávěl o tajemství zelených mužů. Příjemná a pra-
covní atmosféra s dobrým servisem a zázemím.  

 

Konferencia Phoenix – Holíč, Akadémia vzdelávania a vý-
skumu v sociálnych službách, Bernoláková 386/4, GPS 

súradnice: 48,809235° S, 17.161993°V – dňa : 29.4.2017 

s programom: Gabriela Slováková – Zahájenie * Ondrej 
Repa - Slovenské záhady * Vojtech Kačírek: Záhady kryp-

tozoológie * Aleš Rumler: Energia, mesto bohov Šambala a 
UFO * Izabella Csabaiová - 37ročný kontakt a skúsenosti 

s afterlifom * Rudolf Irša: Megality ako ich nepoznáme * Ka-
rel Rašín: Únosy do UFO * Františka Vrbenská: Záhady detí 

Marie Antoinety * Milan Zacha Kučera - Ján Amos Komenský 
a tajné spoločnosti * Záujemcovia o ubytovanie sa musia 

vopred prihlásiť a to najneskôr do konca februára na emailo-
vej adrese: ufoklubslovensko@gmail.com.  

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
mailto:kpufo@atlas.cz
mailto:ufoklubslovensko@gmail.com
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Nový web 
 

 

Navštivte nové stránky o Peru a Jižní Americe - his-

torie, archeologie, civilizace a cestování – Tomáš Stěhu-
le - http://tom-stehule.com/  

 

Pátrání  
 

 

Návrat k Součkovi? Zatímco kolegové hledají ztracený rukopis "Tu-

šení světla" (viz IB z 6.11.2016), bylo by zajímavé vrátit se k jeho 

knihám a zjistit, co ze záhad, o kterých psal, zbylo. Vezměme tedy obě 

Tušení, kapitolu za kapitolou, stránku za stránkou, a vyhledejme místa, 

případy, záhady, o kterých Souček psal. Co je o těchto místech a přípa-

dech známo dnes, 40 let po vydání jeho knih? Tehdy jsme neměli mož-

nosti ověřovat si informace z takových knih, ale dnes už ano. A tedy je 

tu možnost objasnit i mnohé tehdejší záhady. Kolik pověstí o tom, co 

asi bylo v "Tušení světla" jsme slyšeli, jaké závratné informace to mě-

ly být, po kterých šly prý tajné služby atd.? Ověřme tedy to, co bylo 

publikováno ve dvou Tušeních, a možná odhalíme podstatu záhad i 

dalšího Tušení. Kdo si vezme jakou kapitolu? 

 

 

Je faktickou kronikou badatelské činnosti - zde 
si můžete přečíst minulé bulletiny 

Nové DVD 

 

 

DVD * Záhady hradu 
Houska – mýty a 

skutečnosti  
Celá historie záhady, 
včetně knih, článků z 

archivu, fotogalerie a 
videí.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Tvarové zářiče  
Sborník materiálů, průřez 

problémem, články z ar-

chivu, videa.  
Cena 120 Kč 

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://tom-stehule.com/
http://kpufo.cz/dokument/ib_20161106.pdf
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm
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

