badatelských spolků
k 24.11.2018

PROBĚHLO
Celodenní přednášková akce Co nového v záhadologii se konala v sobotu 10. listopadu 2018. Proud přednášek, a diskusí
trval od 10-15 hod. Malé dárky dostal každý návštěvník i každý
přednášející. Toto setkání bylo víceméně věnováno 100. výročí
vzniku republiky, bylo tedy zaměřeno i na historické záhady.
 Byla poprvé udělena CENA 12. KVĚTNA zakladateli
ČsAAA Ondřeji Škochovi. Blahopřejeme!
Přednesené přednášky a prezentace
• Jiří Svoboda: Co se stalo v roce 536, aneb vznik Čechů.
• Houška, M.: Porážka vítězů: Jak by mohla vypadat česká historie, když by bitvu u
Lipan vyhráli radikální husité
• Dosoudil, T.: Švýcarské záhady
• Boháč, J.: Obrazce v obilí jiným pohledem.
• Šiška, V.: Nová pátrání projektu Záře
• Šindel, J.: Osudy korunovačních klenotů po roce 1918
Videoreportáž o akci https://www.youtube.com/watch?v=X5NRKuzPos&t=12s, zpráva a foto na Záhadologie - infoservis (KPUFO.EU)
17.11.2018 - každoročné novembrové stretnutie SAVPJ – Hlohovec

Nový, 8. ročník konferencie Phoenix sa bude konať
22.6.2019 v Planinke (medzi dedinkami Dechtice a Dobrá Voda).

VIDEA
Na kanálu KPUFOEU jsou nové filmy
 https://www.youtube.com/user/KPUFOeu/videos
Soumrak vynálezců – Bílé uhlí – Podivíni s čistou energií
Poltergeist v Nedamově 2016 – Vyprávění svědků
Ivan Mackerle v pořadu Mr. GS – 28.9.2008
Tomáš Dosoudil o chemických zbraních za 1. sv. války
Zlatý vlak v Polsku
Společný informační bulletin KPUFO, ČsAAA, FFC, BCS, Projektu Záře, Klubu Záblesk a SAVPJ

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

České záhady - stránka na facebooku, věnovaná domácím tématům

Koleje na Maltě - Pokoušíme se řešit otázky kolem kolejí na Maltě

Kdo vyluští Voynichův rukopis? - Irena Hanzíková a jakýsi „profesor“ Zlatobýl prý rozluštili stránky nejzáhadnější knihy světa

Týden na internetu (46) - Stručný přehled novinek

Co nového v záhadologii 11/2018

Kanál KPUFOeu na Youtube - Sledujte nová videa

Badatel a spisovatel Tomáš Dosoudil - Tomáš Dosoudil je autorem 4 knih
o vědě, historii i záhadách

Týden na internetu (45)

Najdeme starý článek? - Setkání s podivnou bytostí?

Hledáme dřevoryty! - V r. 1562 Melantrich z Aventýna v tehdejších letácích
s novinkami publikoval dva dřevořezy znázorňujícími polární záři

Aktuality – listopad 2018

Informační bulletin BS k 31.10.2018

Záhady života 11/2018 - A co v nich najdete tentokrát?

Týden na internetu (44)

Чехия – Космопоиск * Česko – Kosmopoisk - V ČR působí i členové ruské společnosti Kosmopoisk

PÁTRÁME!

Kdo by mohl obhlédnout stav lokality Hředle – a „Kameny se znaky“, případně, kdo byl na místě v nedávné
minulosti, podejte nám zprávu! Díky! Album megalitů :
Kameny se znaky - MX - CZ.RA - Hředle http://kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mhredl/mh
redl.htm

ČTĚTE!
Časopis o vědě pro každého, kdo se chce dozvědět více
ENIOLOGIE ČLOVĚKA
http://www.eniologiecloveka.cz
Společný informační bulletin KPUFO, ČsAAA, FFC, BCS, Projektu Záře, Klubu Záblesk a SAVPJ

NOVÉ DVD
DVD * Záhady
hradu Houska –
mýty a skutečnosti
Celá historie záhady, včetně knih,
článků z archivu,
fotogalerie a videí.
Cena 120 Kč

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 * Automatická kresba
Sborník materiálů, průřez
problémem,
články z archivu, videa.
Cena 120 Kč

DVD * Jacques Bergier - publikace a
články z archivu.
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/

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

KPUFO Slovensko
http://www.kpufo.
eu/sk
nový článek každý
týden

Nové články příležitostně

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 psychotroniky 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.

Společný informační bulletin KPUFO, ČsAAA, FFC, BCS, Projektu Záře, Klubu Záblesk a SAVPJ

