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badatelských spolků   

 k 10.08.2018 

    
  

  

 

PROBĚHLO !  
 

 

30.6. – 1.7.2018 - konferencia Phoenix, Tatranské 
Matliare, Vysoké Tatry, SR 

17.11.2018 - Koncoročné novembrové stretnutie 
SAVPJ v Hlohovci. 

 

NOVÝ WEB 
 

 

Zahájili jsme zkušební provoz zpravodajského portálu ba-

datelských klubů. (má i stránku na facebooku) Chceme 
zde přinášet aktuální krátké zprávy o akcích, bádání, pátrání, 

nasměrovat badatele i zájemce na informace k další činnosti, 
soustředit roztříštěné zdroje.  
Portál chce oživit záhadologické dění, navázat na předchozí 

informační portál KPUFO, i postupně nahradit Informační 
bulletin badatelských spolků.  

Chceme podnítit badatelskou činnost, uchováním a stálou re-
gistrací myšlenek a podnětů, které jinak v běžných diskusích, 
např. na fb, brzy zapadají do zapomnění. 

 
NOVÉ WEBY 

 

Navštivte stránky o Peru a Jižní Americe - historie, ar-
cheologie, záhady, civilizace a cestování  

– Tomáš Stěhule - http://tom-stehule.com/ 

 

Projekt Modrá kniha - nový web badatelů z Olomouckého 

kraje - http://modrakniha.cz/    

 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
http://kpufo.eu/
kpufo.eu
kpufo.eu
https://www.facebook.com/Z%C3%A1hadologie-Infoservis-1804275209664462/?modal=admin_todo_tour
http://tom-stehule.com/
http://modrakniha.cz/
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AKCE  
 

 

Podorlické setkání 2018 – 

Záhady nejen východních Čech - 21. - 23. 9. 2018 

Přátelé záhad a tajemna prakticky všeho druhu, dovolte mi vás pozvat na 13. ročník tradič-

ního východočeského festivalu našeho klubu Záblesk z.s.. Jako jedna z mála akcí tohoto 

druhu v ČR je určena hlavně záhadám jak pro badatele, tak pro širokou veřejnost. Od sobot-

ního rána do neděle budou probíhat přednášky s přestávkami na stravu a volnou diskusi. V 

pátek je v rámci uzavřené konference pro členy klubu a zvané hosty expedice a badatelská 

prohlídka Náchodského zámku. Navíc pokud máte skupinu nebo se sám zajímáte o záhady, 
dejte vědět a můžete i vy mít krátké okénko. 

Seznam přednášejících a přednášek: 

 Pátek 21.9. - začátek recepce 16:00 

 Expedice Náchod 2018 (pro členy klubu a hosty) odjezd v 19:00 

 Sobota 22.9. - 9:00 - Zahájení akce Podorlické setkání 2018, Zdeněk Marek – 

Záblesk z.s. (Jaroměř) - Gravitační kopce u nás i ve světě. Video archív - Historie 

klubu Záblesk 

 Petr Kouřil (Olomouc) - Kruhy v obilí 2018 

 Lukáš Kejzlar - PVJAR (Jaroměř) - Svět mimo naše vnímání 

 Vladimír Šiška – Projekt Záře (Praha) - UFO nejen nad Čechami 

 Jaroslav Mareš – Badatele.net (Praha) - Krimi záhady – Muž bez Minulosti 

 Josef Purkrt - FFC - Záhady a věda 

 Josef Kuchař – FFC - Planina Nasca v Peru 

 Neděle 23.9. - 9:00 Petr Matura - Bádání na zámku Lanškroun 

 Karel Dudek - Archeoastronomie a Kounovské řady 

 Ukončení akce 

Jména a přednášky jsou časově chronologicky seřazena. Změny mohou být v malém rozsa-

hu. Budete informováni. Strava a ubytování pouze po dohodě v penzionu. Již nyní si můžete 

rezervovat ubytování a stravu v Expanzi. http://www.penzionexpanze.cz/cs/ Hlaste, že se 

jedná o tuto akci a ubytování hlaste do konce srpna. Dále bez záruky. Možno alternativně se 

ubytovat přes silnici v: http://www.hotelgrandjaromer.eu/ bez dohody s akcí. Více na 

http://www.klubzablesk.cz. Vstupné 150 Kč. Hl. organizátor: Zdeněk Marek, al-

fa.marek@seznam.cz, 604 349 794 (po 18h.) 

 
@ E – PUBLIKACE @ ZAŠLEME E-MAILEM 

 

Patrovský, V.: Bioterapie. Magne-

toterapie. Základy léčitelství a psy-

chotroniky z hlediska působení mag-

netického pole. (50 Kč) 

 

P. Kalina: Ty a tvé 

oči.  Soubor očních cviků za-

měřeným proti očním vadám, 

na zlepšení zraku a rekonva-

lescenci po očních zákro-

cích. Obsahuje komplex masáží 

a cviků na odstranění očních 

vad, stravy apod. (50 Kč) 

 

Patrovský, V.: Vliv energií na or-

ganismy a vodu. Vliv mg. pole, vliv 

elektrostatického pole, metody zkou-

šení aktivované vody, biofyzikální je-

vy, geopatogenní zóny, elektromag-

netický smog, aj. (50 Kč) 
 

František Javůrek: Příručka 

badatele - fotografa - aneb 

malá učebnice fotografování 

pro záhadology (50 Kč) 

 

http://www.penzionexpanze.cz/cs/
http://www.hotelgrandjaromer.eu/
http://www.klubzablesk.cz/
mailto:alfa.marek@seznam.cz
mailto:alfa.marek@seznam.cz
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NOVÉ DVD 

 

 

DVD * DVD * Geopato-
genní zóny - podstata, 

přístupy, názory, kritika 
Sborník materiálů, průřez 
problémem, články z ar-

chivu, videa.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * Jak to bylo s 
nacistickými létající-

mi talíři?  
– sborník článků 

s kompletním rozborem 
legendy a dalších pří-

buzných oblastí 
z archivu KPUFO.  

Cena 240 Kč 

 
SLEDUJTE NOVÉ WEBY 

 

 

Časopis Záhady 

a zajímavosti ZAZ - 

http://www.zahad

yazajimavosti.cz – 

nový článek bude 

opět každý druhý - 
třetí den! 

 

Časopis CESTY 

PSYCHOTRONIKY - 

http://www.cestyp

sychotroniky.cz 

Nový článek každou 

sobotu ! 

Záhady ve fotografii 

http://www.kpufo.
cz/oblasti/fot/  

Nové články příleži-

tostně 
 

KPUFO Slovensko  

http://www.kpufo.

eu/sk  

došlo k přebudová-

ní!   

 

 

 

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

PŘISPĚJTE  

 

 Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, 
k čerpání jakýchkoli výhod, vstupu na weby, atd. sta-

čí 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 psycho-

troniky 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.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://www.kpufo.eu/sk
http://www.kpufo.eu/sk
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm
http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf

