badatelských spolků
k 04.10.2018

SLEDUJTE!
Probíhá už plný provoz zpravodajského portálu badatelských klubů na adrese http://kpufo.eu (má i
stránku na facebooku)
Přinášíme zde již čtvrtý měsíc každý den aktuální krátké
zprávy o akcích, bádání, pátrání, upozornění na zajímavé
články a diskusi.

PŘIPRAVUJEME!

Co nového v záhadologii“, v sobotu 10.11.2018 od
10-16 hod. - další setkání v restauraci U Vodárny v Praze.
Témata vystoupení budou pestrá, čas bude i na diskusi. Vstupné není, a ceny v restauraci jsou příznivé.
Program :
* Ocenění badatelů za dlouholetou činnost
• Jiří Svoboda: "Co se stalo v roce 536, aneb vznik Čechů."
• Luboš Šafařík: „Jsme ve vesmíru sami. Bez otazníku.“
• Tomáš Dosoudil: „Švýcarské záhady.“
• Miroslav Houška: „Porážka vítězů: Jak by mohla vypadat česká historie, když by bitvu u Lipan vyhráli radikální husité.“
- a další debaty a diskuse
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!
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AKCE

21. - 23. 9. 2018 se v Jaroměři konalo Podorlické setkání
2018 – Záhady nejen východních Čech – informace viz
http://kpufo.eu/2018/09/23/podorlicke-setkani2018-reakce/

NOVINKY











UFO nad Miličínem? Nejzáhadnější případ UFO nad naším územím.
Proč se stala Praha za normalizace Mekkou psychotroniků? Tuto otázku si klade pořad, který uvede dnes TV Prima ZOOM
Bulharská svatyně? Orlovi Skali (Orlí skály) jsou hory, nalézající se poblíž
města Sarnica na jihu Bulharska.
International UFO Summit Brazil. Máte cestu do Brazílie?
Kam zmizely létající talíře Třetí říše? Jak to bylo ve skutečnosti?
Týden na internetu (39) Stručný přehled novinek, materiálů, článků, webstránek, které se za poslední týden objevily a týkají se anomálních jevů, záhad a tajemna.
Smutná zpráva. 26.září 2018 zemřel propagátor kosmonautiky, spisovatel
Pavel Toufar
Proč se stavěly monstrózní stavby dávnověku? Zajímavý příspěvek k
diskusi o důvodech a smyslu staveb, jako je např. Baalbecká terasa, pyramidy apod., přináší nový článek
Ďáblovy hýždě jsou bezpečné. Němečtí kolegové zaslali video o zajištění
kamene „Dáblovy hýždě“. Děkujeme!

- více na zpravodajském portálu badatelských klubů na adrese http://kpufo.eu

POMOZTE!
Prozkoumejte val v lese u Rousínova (část obce Kozmice, okr. Beroun).
Je otázkou, zda je to lidské dílo, tedy pozůstatek hradiště nebo přirozený
geologický útvar. Val je stupeň v kopci, kde tvoří plochou, vodorovnou
část, zub, plochu tak volně přecházející ve svah nad ním, asi 2 - max 3
m širokou, skoro vodorovnou. Je nyní vysoký necelý metr, od spodního
svahu. V celé délce má asi cca 150 m - možná 200 m. Jde od cesty, kde
je ho možné snadno nalézt ve směru východ, resp. severovýchod - jihozápad. Val je v lese, zakrytý vrstvou jehličí.
Pokud je to umělé, lidské dílo, žádný hrad tam zmíněn není. Mělo by to být kus hradiště?
Vydejte se na pátrání! Podzim, kdy je příroda bez bujné vegetace, je pro pátrání nejvhodnější. Pomozte také s doplněním fotografií a údajů webu KPUFO Benešov http://www.kpufo.cz/wbn/wbn.htm
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NOVÉ WEBY
Navštivte stránky o Peru a Jižní Americe - historie, archeologie, záhady, civilizace a cestování
– Tomáš Stěhule - http://tom-stehule.com/

ČTĚTE
Časopis Záhady života

- tištěný měsíčník - vše, co chcete vědět o mystériích, zdraví a duši!
Internet: http://www.zahadyzivota.cz/
10/2018 – Tajuplný Zvíkov – místo, kde selhávají kamery a řádí rarášek
a temná energie Hlízové věže - Smržovský žaltář - O tajemství odsouzence na smrt a ztracené sluneční komnatě s Milanem Zachou-Kučerou - O co
jde při ayahuaskovém rituálu s odborníkem na Jižní Ameriku, Tomášem
Stěhule

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 * DVD * Geopatogenní zóny - podstata,
přístupy, názory, kritika
Sborník materiálů, průřez
problémem, články z archivu, videa.
Cena 120 Kč

SLEDUJTE NOVÉ WEBY
Časopis Záhady
a zajímavosti ZAZ http://www.zahad
yazajimavosti.cz –
nový článek bude
opět každý třetí
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
došlo k přebudování!
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