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badatelských spolků   

 k 27.02.2017 

    
  

  

 
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.  
Zatím potvrzené přednášky  

 Lavay, M.: Uvedení, křest a autogramiáda nové kni-
hy „Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?“  

 Šafařík, L.: Jak to bylo s nacistickými diskoplány 
 Šiška, V.: O činnosti projektu Záře 

 Stěhule, T.: Zmizel Hitler v Jižní Americe? Podívejme 
se na jeho údajné sídlo.  

Účast není vázaná na členství kdekoli, můžete 
pozvat i další přátele a známé, kteří se o záhady za-

jímají. 
Opět oceníme pár badatelů, a malé dárky dostane každý 

přednášející. K dispozici bude něco ke čtení a nové klubo-
vé DVD! 

 

Konferencia Phoenix – Holíč, 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 skúsenos-

ti s afterlifom * Rudolf Irša: Megality ako ich nepoznáme * 
Karel 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/února na emailovej adrese: ufoklubsloven-

sko@gmail.com. Zájemci z Prahy, Plzně, pokud jedete 

autem, přihlaste se, můžete-li vzít kolegy!  
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Nový web 
 

 

Navštivte nové stránky o Peru a Jižní Americe - histo-

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

 
Pátrání  

 

 

25.února 2017 se konala Hlavní porada Projektu Záře.  

Pokud se chcete podílet na vyhodnocování a posuzování 
případů UFO v ČR, napište na ufo@kpufo.cz !  

 

 

 

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

Nové DVD 

 

DVD * Automatická 
kresba   

Sborník materiálů, prů-
řez problémem, články 

z archivu, videa.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Jacques Bergier 
- publikace a články z ar-

chivu.  
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 
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