badatelských spolků
k 28.02.2018

PŘIPRAVUJEME!
Celodenní přednášková akce Co nového v záhadologii –
v sobotu 21. dubna 2018. 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!
Přednášky a prezentace:
 Jaroslav Mareš: "Lze všechny údajně přežívající pterosaury
převést na společného jmenovatele?"
 Jiří Svoboda: „Záhady Keltů v Čechách“
 Tomáš Stěhule: „Největší pyramidální komplex světa –
Tucume (Peru)“
 Miroslav Houška: „Svatý Václav – jiný příběh“
 Františka Vrbenská: „Labyrinty – historie, mystika, pátrání“

NOVÉ WEBY
Navštivte stránky o Peru a Jižní Americe historie, archeologie, civilizace a cestování –
Tomáš Stěhule - http://tom-stehule.com/
ZAJIMAVOSTI.INFO SE PROMĚNILY na web a
rozcestník o záhadách http://zajimavosti.info/

VZPOMEŇME

18.2.2018 odešel moravský badatel Pavel Kobza.
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PÁTRÁME!

Obdrželi jsme soubor materiálů z pátrání badatele, týkající se fyziky,
vzniku kamenných koulí a dalších otázek, který by byl rád za diskusi.
Na vyžádání zašleme na email.

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

ČTĚTE!
Časopis o vědě pro každého, kdo se chce dozvědět více
ENIOLOGIE ČLOVĚKA
http://www.eniologiecloveka.cz

SLEDUJTE WEBY
Časopis Záhady
a zajímavosti ZAZ http://www.zahad
yazajimavosti.cz –
nový článek každý
den!

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

Časopis CESTY
PSYCHOTRONIKY http://www.cestyp
sychotroniky.cz
Nový článek každou
sobotu !

KPUFO Slovensko
http://www.kpufo.
eu/sk
nové články každý
třetí den !

Čeká nás přebudování webů, dočasně se zastavuje přísun nových článků
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