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badatelských spolků   

 k 15.02.2020 

    
  

  

 
 

SLEDUJTE NOVINKY!  
 

Novinky už trvale sledujte na zpravodajském portále 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. 

 

 Celodenní přednášková akce „Co nového v zá-
hadologii 2/202O“ se bude konat v sobotu 29. 

února 2020 od 10-16 hodin v restauraci U vodárny 
v Praze. Přijďte mezi nás !  

 Program  

  
10:00 – úvod – ocenění badatelů za dlouholetou činnost 

10:30 * Aleš Česal : Představení nové knihy Za skrytou krásou Chebska, dis-

kuse 
11:00 * Aleš Česal: Okultní kořeny nacismu v českém pohraničí 

12:00 * Jaroslav Mareš : Představení nové knihy Největší záhady české histo-
rie, diskuse 

13:00 * Tomáš Dosoudil : Co je může stát na hřbitově aneb Roschartův test v 
praxi 

13:15 * Jan Šindel : Mystika staroměstského orloje, diskuse. 
14:00 * Františka Vrbenská : Přehled amerických paranormálních fenoménů, 

diskuse 
15:30 * Diskuse, nové úkoly, rozloučení  

Vstupné dobrovolné, k dispozici budou knihy, časopisy, DVD... 
Máte-li zájem se zúčastnit, napište na kpufo@kpufo.cz 

 
Předchozí akce:  

http://kpufo.eu/2019/10/24/co-noveho-v-zahadologii-11-2019/  

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/2020/02/09/co-noveho-v-zahadologii-2-2020/
http://kpufo.eu/2020/02/09/co-noveho-v-zahadologii-2-2020/
http://kpufo.eu/2019/10/24/co-noveho-v-zahadologii-11-2019/
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 České tajemno - ČT 2 přináší cyklus 3 záhadných 
příběhů, vždy v úterý večer 

 

 Najdeme Měsíční šachtu? – Martin Lavay přináší 

kompletní průřez letitou záhadou 

 

 Setkání badatelů k tématu Měsíční šachty - 25. 
ledna 2020 se ve Zlíně konala porada badatelů. O 

čem se jednalo? 

 

 Časopis Záhady života má nový web - tištěný 

měsíčník má na novém webu každé 3 dny nový 
krátký článek – http://www.zahadyzivota.cz/archiv/  

 Internet: http://www.zahadyzivota.cz/  
 Kanál na YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-
onilJoMbg  

 

 TV kanál CS MYSTERY – od roku 2020 s novým 
názvem  

 Facebook  

 

 SAVPJ, o. z. Vás pozýva - na stretnutie záujemcov 

o nevyjasnené záhady a anomálne javy všetkého 
druhu - Medzinárodná konferencia PHOENIX 

2020 

http://kpufo.eu/2020/02/12/ceske-tajemno/
http://kpufo.eu/2020/02/06/najdeme-mesicni-sachtu/
http://kpufo.eu/2020/01/26/setkani-badatelu-k-tematu-mesicni-sachty/
http://kpufo.eu/2019/10/10/casopis-zahady-zivota/
http://www.zahadyzivota.cz/archiv/
http://www.zahadyzivota.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-onilJoMbg
https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-onilJoMbg
https://csmystery.joj.cz/
https://www.facebook.com/TVCSMYSTERY/
http://kpufo.eu/2019/12/10/medzinarodna-konferencia-phoenix-2020/
http://kpufo.eu/2019/12/10/medzinarodna-konferencia-phoenix-2020/
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 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. 

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 

 

 

 
 

http://kpufo.eu/2020/02/07/tyden-na-internetu-77/

