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badatelských spolků   

 k 12.03.2019 

    
  

  

 

SLEDUJTE NOVINKY!  
 

Probíhá už plný provoz zpravodajského portálu badatelských klubů na 
adrese http://kpufo.eu (má i stránku na facebooku)  

Přinášíme zde již půl roku téměř každý den aktuální krátké zprávy o akcích, 
bádání, pátrání, upozornění na zajímavé články a diskusi. 

 

Celodenní přednášková akce Co nového v záhadologii – se bu 

de konat 23. března 2019 od 10-16 hod. v restauraci U Vo-
dárny v Praze. Máte-li zájem se zúčastnit, napište! Malé dárky 

dostane každý návštěvník i každý přednášející. Zatím potvrzené 
přednášky:  

 Dosoudil, Tomáš: Poslední popravená švýcarská čaroděj-
nice 

 Dudek, K.: Stopa míří do Čech. Tajemství Voynichova ru-

kopisu.  
 Šafařík, L.: Jsme sami ve vesmíru. Bez otazníku 

 Diskuse o možnostech života ve vesmíru. 
Účast není vázaná na členství kdekoli, můžete pozvat i další 
přátele a známé, kteří se o záhady zajímají. 

 

 Hlavní porada projektu Záře se konala 9. března 2019 

v Praze  
 Aktuality – březen 2019 - Aktuality přináší novinky ne-

jen ze světa záhad, ale i moderní vědy a techniky, zkou-
mání vesmíru 

 

 Je u Jihlavy kamenný kalendář? V tisku se objevila 
zpráva o aktivitách Tomáše Golského z Jihlavy. Ten tvrdí, 

že objevil pravěkou megalitickou observatoř. Kdo se vydá 
na průzkum? 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
http://kpufo.eu/
https://www.facebook.com/Z%C3%A1hadologie-Infoservis-1804275209664462/?modal=admin_todo_tour
http://kpufo.eu/2019/03/11/hlavni-porada-projektu-zare/
http://kpufo.eu/2019/03/04/aktuality-brezen-2019/
http://kpufo.eu/2019/03/02/je-u-jihlavy-kamenny-kalendar/
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 Podivný výbuch v Karviné - 12. února 2019 se na Kar-

vinsku odehrál zajímavý úkaz 

 

 Magický víkend - Info o nové ezoterické/záhadologické 

akci, která se konala 2 - 3.3.2019 v Praze. O chemii a 
alchymii přednášel Karel Dudek 

 

 Nahlédnutí do časopisů o záhadách – Enigma, Záha-
dy života 

 Záhady života 3/2019 - co v nich najdete tentokrát? 

 

 Týden na internetu - každý pátek je tu stručný přehled 
novinek, materiálů, článků, webstránek, které se za po-

slední týden objevily a týkají se anomálních jevů, záhad a 
tajemna. 

 

NOVÉ DVD 
 

 

DVD * Záhady 

hradu Houska – 

mýty a skuteč-

nosti  

Celá historie záha-

dy, včetně knih, 

článků z archivu, 

fotogalerie a videí.  

Cena 120 Kč 
 

DVD * Jak to bylo s 

nacistickými létající-

mi talíři? – sborník 

článků s kompletním 

rozborem legendy a 

dalších příbuzných ob-

lastí z archivu KPUFO.  

Cena 240 Kč 

http://kpufo.eu/2019/02/20/podivny-vybuch-v-karvine/
http://kpufo.eu/2019/02/17/magicky-vikend/
http://kpufo.eu/2019/02/05/nahlednuti-do-casopisu-o-zahadach-6/
http://kpufo.eu/2019/03/08/zahady-zivota-3-2019/
http://kpufo.eu/2019/03/01/tyden-na-internetu-20/
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DVD * Automa-

tická kresba   

Sborník materiálů, 

průřez problémem, 

články z archivu, 

videa.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Jacques Ber-

gier - publikace a 

články z archivu.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * DVD * 

Geopatogenní 

zóny - podstata, 

přístupy, názory, 

kritika 

Sborník materiálů, 

průřez problémem, 

články z archivu, 

videa.  

Cena 120 Kč  

DVD * Materiály ke 

studiu psychotroniky 

– Proutkaření   

Sborník materiálů, prů-

řez 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! 
 

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  

nový článek každý 

týden   

 

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 psychotroni-

ky a UFO – číslo účtu SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 nebo složen-

kou 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://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf

