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SLEDUJTE NOVINKY!  
 

Celosvětová krize postihla konání mnoha akcí i našeho zaměření.  
Sledujte novinky na zpravodajském portále badatelských klubů na adrese 

http://kpufo.eu (má i stránku na facebooku) 

 

 Akce FFC – Mokrýšov 2020 

 Na turistické základně Lom Mokrýšov se o víkendu 
5.- 7.června 2020 konalo setkání příznivců FFC  

 

 Časopis Záhady života - 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  

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/2020/05/27/akce-ffc-mokrysov-2020/
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/
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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/

