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badatelských spolků   

 k 20.09.2019 

    
  

  

 

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, bádání, pát-
rání, upozornění na zajímavé články a diskusi. 

 

 Připravujeme další akci v Praze, rest. U vodár-
ny – Co nového v záhadologii – sobota 9. listo-

padu 2019 od 10 hodin.    

 

 Rok 2019 je pro českou psychotroniku obzvlášť vý-

znamný! V roce 1969 totiž vznikla sekce pro vý-
zkum psychotroniky při Komitétu aplikované kyber-

netiky Československé vědeckotechnické společnosti 
(ČSVTS). A v roce 1999 vznikla Jednota českých a 

slovenských badatelů v psychotronice, což je další 
výročí. 

 

 Aktuality -  Aktuality přináší novinky nejen ze světa 
záhad, ale i moderní vědy a techniky, zkoumání 

vesmíru 

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/2019/09/19/co-noveho-v-zahadologii-11-2019/
http://kpufo.eu/2019/08/07/aktuality-srpen-2019/
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 Setkání hledačů souvislostí - Další už 20. setkání 
hledačů souvislostí mezi nebem a zemí - od čtvrtka 

26. září 2019 do neděle 29. září 2019 

 

 Nový fenomén – tzv. Krotitelé duchů – vznik 
skupin, jezdících na různá opuštěná místa a zachy-

cující „duchy“ pomocí mikrofonů, a nebo „ghostme-
trů“. - http://kpufo.eu/2019/08/25/novy-fenomen-

tzv-krotitele-duchu/  

 

 V. VÝPRAVA ZA TAJEMSTVÍCH SOVÍCH HOR A 

DOLNÍHO SLEZSKA - Vracíme se do Sovích hor… 
nové cíle. Stará záhada… - Pořádá Milan Zacha Ku-

čera a Honza Chytil - 27.9. - 29.9.2019 

 

 PODORLICKÉ SETKÁNÍ 2019 – Letos náš klub 
Záblesk slaví 25 let od svého založení. 

 

 Týden na internetu - každý pátek je tu stručný 
přehled novinek, materiálů, článků, webstránek, kte-

ré se za poslední týden objevily a týkají se anomál-
ních jevů, záhad a tajemna. 

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  

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 psycho-
troniky a UFO, z.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 

http://kpufo.eu/2019/09/04/setkani-hledacu-souvislosti-2/
http://kpufo.eu/2019/08/25/novy-fenomen-tzv-krotitele-duchu/
http://kpufo.eu/2019/08/25/novy-fenomen-tzv-krotitele-duchu/
http://kpufo.eu/2019/08/25/novy-fenomen-tzv-krotitele-duchu/
http://kpufo.eu/2019/07/14/v-vyprava-za-tajemstvich-sovich-hor-a-dolniho-slezska/
http://kpufo.eu/2019/07/14/v-vyprava-za-tajemstvich-sovich-hor-a-dolniho-slezska/
http://kpufo.eu/2019/07/15/podorlicke-setkani-2019-25-let/
http://kpufo.eu/2019/04/12/tyden-na-internetu-24/
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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 

 

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   

 

 

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

