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badatelských spolků   

 k 10.07.2019 

    
  

  

 

SLEDUJTE NOVINKY!  
 

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

Přinášíme zde již rok téměř každý den aktuální krátké zprávy o akcích, bá-
dání, pátrání, upozornění na zajímavé články a diskusi. 

 

 21. konference SFINGA na Housce – 24.-26.května 

2019 - setkání zájemců o nevyjasněné záhady všeho 
druhu a průzkumy historického podzemí se uskutečnil – 
info a foto zde  

 

 Aktuality – červenec 2019 -  Aktuality přináší novinky 
nejen ze světa záhad, ale i moderní vědy a techniky, 

zkoumání vesmíru - http://www.projektzare.cz/aktuality-
cervenec-2019/aktualne/  

 

 Nové řešení záhady Djatlovova průsmyku? – pátrání 
švédských průzkumníků vyslovilo překvapující souvislosti 
- http://kpufo.eu/2019/04/20/nove-reseni-zahady-

djatlovova-prusmyku/  
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 Záhady života 7/2019 - co v nich najdete tentokrát? 

http://kpufo.eu/2019/06/10/zahady-zivota-7-2019/  

 

 Časopis Záhady života má nový web - a každé 3 dny 
nový krátký článek – http://www.zahadyzivota.cz/archiv  

 

 PHOENIX 2019 - SAVPJ, o.z. usporiuadalo stretnutie 

záujemcov o nevyjasnené záhady a anomálne javy všet-
kého druhu - http://kpufo.eu/2019/06/26/phoenix-2019/    

 

 Upírská princezna - tak se jmenuje pořad na TV kanálu 
History, který převzaly i jiné stanice a je k shlédnutí i na 

Youtubu. Co je na pořadu pravdy? - 
http://kpufo.eu/2019/05/04/upirska-princezna/    

 

 111. výročí tunguzského jevu - Vcelku bez většího zá-

jmu médií proběhlo výročí dosud nevysvětlené záhady - 
http://kpufo.eu/2019/07/01/111-vyroci-tunguzskeho-

jevu/  

 

 Setkání hledačů souvislostí - se uskutečnilo 30.5 - 
2.6-2019 na Hrubé Skále, v penzionu „Olda“ v Doubravici 
- http://kpufo.eu/2019/04/29/setkani-hledacu-

souvislosti/  
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 Udělejte si výlet! - Letní období je ideální na výlety na 
zajímavá místa - http://kpufo.eu/2019/05/27/udelejte-si-

vylet/      

 

 Přijďte debatovat - s kolegy Projektu Záře. Nyní na no-
vém místě!  

 

 Co říkáte na Spirit box? - Spirit Box – zařízení, které 
by podle současného trendu měl vlastnit asi každý lovec 

duchů - http://kpufo.eu/2019/07/08/co-rikate-na-spirit-
box/  

 

 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 
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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. 
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