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badatelských spolků   

 k 12.10.2017 

    
  

  

 
Vážení přátelé, kolegové!  

 
Připravujeme! Těšíme se na shledání!  

 

 

Na sobotu 11. listopadu 2017 plánujeme další setkání 
v restauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, při-
hlaste se na email kpufo@atlas.cz.  

Program  

- Ocenění badatelů za dlouholetou činnost  
- Dosoudil, Tomáš: prezentace knihy „Smrt ve žluté ml-

ze“  

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

- Fiala, Petr: Záhady ve fotografii 
- Slouka, J.: Historické tragédie a anomálie v zemské 

kůře. 

- Purkrt, J.: Některé problémy kolem Voynichova ruko-
pisu 

Diskuse nad problémy současné české záhadologie  
 

Akce 

 

18.11.2017 - Novembrové stretnutie SAVPJ - Hlohovec, Stará Hora 4, u 

Janásov. Prednášky: Milan Kučera: Záhada pokladu Erika I Pomořského, 

SAVPJ * Karel Dudek: Otazníky z kamene – SAVPJ * Ondrej Repa:Teórie okolo 

Hitlera – SAVPJ * Lukáš Pavlíček: Astrálny cestovateľ – SAVPJ * Rudolf Tho-

mschitz: Nechcené návštevy sivých – SAVPJ * Jan Pavlík: Psychológia mimo-

zemšťanov. Ak chce niekto kratší vstup tak sa hláste. Samozrejme, že príchod 

je možný v piatok a odchod v nedeľu.. Program bude ako vždy voľnejší, a spo-
jíme ho s prednáškami. 

 

Nový web 

 

Navštivte nové stránky o Peru a Jižní Americe - historie, 
archeologie, civilizace a cestování – Tomáš Stěhule - 

http://tom-stehule.com/  

 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
mailto:kpufo@atlas.cz
http://tom-stehule.com/
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Akce 

 

 

20.10.2017 - Vesmírne dni Bratislava 2017 - Vesmírne dni sú sprie-

vodným podujatím medzinárodnej vesmírnej konferencie http://ngsp.eu/  

Miesto: Priestory Auly Gymnázia L. Novomeského, Tomášikova ul., Brati-

slava. Bude tam prezentovaná kompletná zbierka slovenských meteoritov 

(poskytne jej majiteľ p. Gargulák spolu s prednáškou), rôzne artefakty z 

vesmírneho výskumu, ktoré poskytne SAV, kópia S-CUBE (slovesnká dru-

žica) od SOSA, bude tam príhovor kozmonauta Ivana Bellu, niekoľkých 

vedcov z rôznych ústavov SAV a FEI STU a ďalších zaujímavých odborní-

kov, zahrať na gitare Vratko Rohoň (Ine Kafe), s vlastným príhovorom. Na 

záver bude predstavenie úžasného životopisného hraného filmu "Čas pr-

vých" o prvom kozmonautovi, ktorý vystúpil do voľného vesmíru Alexejovi 

Leonovovi. Spoluorganizátorom podujatia je Bratislavský samosprávny 

kraj. * Vstup voľný 

 
Čtěte!  

 

 

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

ho, kdo se chce dozvědět více 

ENIOLOGIE ČLOVĚKA 
Tištěný časopis o hmotné, energetické, informační, enioanatomické, 

PSI-fenomenální a duchovní podstatě člověka a jeho jednotě s okol-

ním světem. Vědecké, odborné, laické, inovativní a poutavé články. 

Pro odborníky i zvídavé a obeznámené laiky. Dne 10.11. vychází 15. 

číslo. 

http://www.eniologiecloveka.cz 

 

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 

 

DVD * Au-

tomatická 

kresba   

Sborník mate-

riálů, průřez 

problémem, 

články z ar-

chivu, videa.  

Cena 120 Kč 
 

DVD * Jacques Bergier - pu-

blikace a články z archivu.  

Cena 120 Kč 

 

Sledujte!  

 

12.10.2017 20:00 - Investigativní seriál, který nás zavede k nejpo-
divnějším a nejbizarnějším fenoménům zločinů a záhadám na světě. 

http://kinosvet.tv/  

http://ngsp.eu/
http://www.eniologiecloveka.cz/
http://kinosvet.tv/
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Sledujte weby 
 

Časopis Záhady a zajímavosti ZAZ - 
http://www.zahadyazajimavosti.cz – 

nový článek každý den!  

 

 

Časopis CESTY PSYCHOTRONIKY - 
http://www.cestypsychotroniky.cz 

Nový článek každou sobotu !  

Záhady ve fotografii 
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/  

Nové články příležitostně 

 

 

KPUFO Slovensko  
http://www.kpufo.eu/sk  

nové články každý třetí den !   

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.cestypsychotroniky.cz/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://www.kpufo.eu/sk
http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf

