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badatelských spolků   

 k 06.09.2016 

    
  

  

 
Vážení přátelé, kolegové!  

 
Akce 

 

 

Zvíkovské záhady. Termín - sobota 1.10.2016.  

Sraz - v 09:15 hod. na parkovišti před hradem.  
Program: zmapování zvíkovských záhad, prohlídka hradu i 

okolí. Takže si prosím zaznamenejte termín v kalendáři a po-
kud máte nějaké nápady nebo otázky, sem s nimi.  

Akce je veřejná, můžete pozvat kohokoliv i mimo členy zá-

hadologických spolků (vstupné a parkovné si každý hradí 
sám). Těším se. Vladimír Šiška, siska@projektzare.cz 

 

Ahoj milí přátelé, kdo máte chuť a náladu se zastavit v úterý 

6.9.2016 na pravidelnou schůzku každé první úterý v 

měsíci - pokec o záhadách a všemu kolem nich, přijďte. 
Praha, restaurace U prince Miroslava v Radlicích (tram. č.7 

stanice Laurová) - http://uprincemiroslava.eu/. S pozdravem 
Vladimír Šiška, siska@projektzare.cz 

 

Všechny zájemce o historii, tajemno a záhady zveme na ex-
kurzi NA ŠAMANSKÉ KOLO U HRADU OKOŘ pořádanou v 

den podzimní rovnodennosti tj. ve čtvrtek 22. září 2016 od 
14 hod. zaměřenou na praktické zkoumání energie tohoto 

místa pod vedením Ing. Jana Šindela.  
Sraz na placeném parkovišti v obci Okoř.   

Exkurze je fyzicky nenáročná (vše po rovině).  

Exkurzi vede JUDr. Jitka Lenková, případné dotazy na tel. 
604 684 834 nebo lenkova@volny.cz (Knihovna J. M. Hovor-

ky) 

 

 

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

 

 

„Co nového v záhadologii“, Praha, sobota 12.11.2016 od 
10-16 hod. - další setkání v restauraci U Vodárny v Praze. 
Chcete-li se zúčastnit, oznamte svou účast na email 

kpufo@atlas.cz. Přednášky - Kroupa, P.: Jak to bylo s polter-
geistem v Nedamově * Gusca, V.: Jak důchodce našel Jantaro-

vou komnatu * Šafařík, L.: Jak to bylo s Aljošenkou * MUDr. 
Lukeš – blázen kontaktér, český Tolkien? * Pokud chcete vy-
stoupit, 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. Pří-

stup na ně má každý člen KPUFO po úhradě min. 120 Kč/rok.  

 

Na YouTube KPUFO přibyly nové filmy Olgujdach 1 a 2  

 
Nové DVD 

 

DVD * Automatická 
kresba   

Sborník materiálů, 
průřez problémem, 
články z archivu, vi-

dea.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * Jacques Bergier 
- publikace a články z ar-

chivu.  
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 ar-

chivu, videa.  
Cena 120 Kč 

Diskutujte na Facebooku ! 

 

Česká záhadologie a 

ufologie, Slovenská 

záhadológia a ufológia, 

Záhady a zajímavosti 

Skupina KPUFO, Strán-

ky KPUFO, ČsAAA, Pro-

jekt Záře, Fantastic 

fact club, SAVPJ, Klub 

Záblesk 

Cesty psychotroniky, 

Česká psychotronika, 

Megality v ČR, Obrazce 

v obilí, Podzemní pro-

story v ČR Plzeňská 

záhadologie 
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