badatelských spolků
k 18.08.2016

Vážení přátelé, kolegové!
Akce
Akce pro veřejnost pořádaná Regionálním muzeem v Jílovém
u Prahy - http://muzeumjilove.cz/akce-a-vystavy/program/
Praha - Přednášky v klubu Café Barrande, pro geology a spřízněné
duše
Info
zde:
http://www.geology.cz/cafebarrande/nabidka

Připravujeme
„Co nového v záhadologii“, Praha, 12.11.2016
V sobotu 12. listopadu 2016 se uskuteční další setkání v restauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, oznamte svou
účast na email kpufo@atlas.cz do 31.10.2016.
Program od 10-16 hod. Pokud chcete vystoupit, napište.
Účast není vázaná na členství kdekoli, můžete pozvat i
další přátele a známé, kteří se o záhady zajímají.

Oznámení

Na FTP KPUFO přibylo další množství článků, materiálů. Přístup na ně má každý člen KPUFO po úhradě min. 120 Kč/rok.
Do archivu FTP KPUFO přibyly nové diplomové práce :
•
Adam Varga: Lidé trpící bludy a syndromem únosu do UFO
•
Bc. Klára Pokorná: Čeští ezoterici v proměnách soudobých
dějin
•
Joel Kupka: Pohled Vesmírných lidí na současnou společnost.
•
Martin Petrák: Zvláštní případy hoření osob
Náhle skončil web http://www.astronauti.cz/ - na webu lze nalézt
záhadnou větu: Portál Astronauti.cz dnem 5.7.2016 končí. Omlouváme se všem věrným čtenářům a dobrým lidem. Je to výsledek
nekalé činnosti té špatné části naší společnosti.
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Ze zahraničí

Vyšla nová kniha o polské ufologii. Info o knize Piotra Cielebiasia:
UFOs over Poland - najdete - v polštině, v ruštině.
Nutnost reforem v ufologii – tak se nazývá článek ukrajinského
ufologa
Igora
Kalytjuka.
V ukrajinštině:
Калитюк,
І.М.:
НЕОБХІДНІСТЬ
РЕФОРМ
В
УФОЛОГІЇ.
Zdroj:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18672430/Ufology_News/Kalytyuk
_I.M._The_need_for_reforms_in_ufology_2011.pdf

Pomozte nám !
Zvíkov - není jen onen známý rarášek. Podívejte se, kolik záhad na jednom hradě je:

Jaké je skutečné stáří hradu Zvíkov?

Byla na zvíkovském hradě uchovávána královská koruna?

Fyzikální anomálie v korunní síni věže Hlízové věže

Původ znaků vytesaných na vnějších kamenech zdí Hlízové věže

Kdo byl Hirzo z Klingenbergu?

Templáři na hradě Zvíkov?

Údajná úniková chodba z hradu vedoucí snad ke kostelíku
Sv.Anna

Podivné kresby postav s ptačími zobany
Kdo máte jakýkoli zajímavý materiál, i zmínku o Zvíkovu, popřípadě víte,
kde by se daly sehnat (např. z rodinných archivů, pozůstalostí atd.) historické fotky Zvíkova před zaplavením jeho okolí Orlickou přehradní nádrží - podělte se o ně prosím. (PZ)
Jeskyně u Zdechovic - pod vrchem Strážník (286 m.n.m.) byly objeveny ve skále jeskyňky s úzkým vchodem, uzavřené balvanem, skalní dutiny s terasovitým půlkruhovým skalním stupněm. To vše prý bylo vylámáno již v pravěku - účel však není dodnes znám. Víte víc? Napište!
KPUFO Pardubice
Chebské podzemí zpřístupněno aneb Konec jedné legendy – na počátku
90. let zaměstnávala naše záhadology záhada chebského podzemí. Blíže
viz na KPUFO Cheb http://www.kpufo.cz/wch/wch.htm. Příslušné prostory jsou od května zpřístupněny. Díky za zprávu, Václav Č.
Podzemní chodby u Lipnice (Plzeň-jih) ? - Před dvěma lety se kousek za vsí na začátku pole propadl kus země. Na povrchu vznikla dost
velká díra a klenutý prostor o velikosti asi 5 x 5 metrů a na výšku asi 6
metrů, kam ústily tři chodby. Dvě byly zatopené a jedna zpola zasypaná
propadnuvší se zeminou. Jediná nezatopená chodba pokračovala asi 4
metry, pak už byla zase voda a za ní byla chodba zavalena. Nikde v literatuře o tajných chodbách nebo nějaké těžbě, po které by tyto chodby
zbyly, nic není. Pomohou čtenáři?

Bouřková sklenička - jev, který funguje a nikdo neví na jakém principu. Více zde : Wikipedie, Stormglass. Kdo se také pokusí o tento experiment? (PZ)
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Nové DVD
DVD * Automatická
kresba
Sborník materiálů,
průřez problémem,
články z archivu, videa.
Cena 120 Kč

DVD * Jacques Bergier
- publikace a články z archivu.
Cena 120 Kč

DVD * Záhady hradu
Houska – mýty a
skutečnosti
Celá historie záhady,
včetně knih, článků z
archivu, fotogalerie a
videí.
Cena 120 Kč

DVD * Tvarové zářiče
Sborník materiálů, průřez
problémem, články z archivu, videa.
Cena 120 Kč

Základním zdrojem informací jsou časopisy
Záhady a zajímavosti a
Cesty psychotroniky – dosud stále v přestavbě
Sledujte dále :
Záhady ve fotografii, a další naše weby – zejména
stránky okresních klubů KPUFO
Pokud budete číst články na ZAZ a Cesty psychotroniky, klikněte občas
na podtržená slova. Je to nejšetrnější reklama, která neobtěžuje a je
nenápadná. Vám kliknutí nic neudělá, nám pomůže. Díky!
Diskutujte na Facebooku !
Česká záhadologie a
ufologie, Slovenská
záhadológia a ufológia,
Záhady a zajímavosti

Skupina KPUFO, Stránky KPUFO, ČsAAA, Projekt Záře, Fantastic
fact club, SAVPJ

Cesty psychotroniky,
Česká psychotronika,
Megality v ČR, Obrazce
v obilí, Podzemní prostory v ČR Plzeňská
záhadologie

Je faktickou kronikou badatelské činnosti - zde
si můžete přečíst minulé bulletiny
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