badatelských spolků
k 17.09.2016

Vážení přátelé, kolegové!
Akce

Vážení přátelé, zveme vás v pátek 23. září 2016 od 18.00 hod.
do konferenčního sálu v budově REVISu v Tachově na přednášku
spisovatele Emila Hrušky „Nacisté a české poklady“. Dozvíte se
řadu zajímavostí o objevených i ztracených pokladech, které E.
Hruška zpracoval ve stejnojmenné knize. Tachovští hledači se pochlubí snímky nebezpečné munice ukryté v lesích a jejich názorem na podzemní továrnu pod bývalou „Tabákovkou“. Na přednášku vás srdečně zve REVIS, Franta Soukup a Emil Hruška.
Další už 14. setkání hledačů souvislostí mezi nebem a zemí od čtvrtka 13. října 2016 do pondělí 17. října 2016, v hezkém a klidném prostředí Českého Ráje na Hrubé Skále, v pezionu
"Olda" Doubravice http://www.penzion-olda.cz/.
Program: vyprávění a diskuse o všem nevšedním, zajímavém a
pár výletů za zajímavostmi v okolí, výstavka obrazů. Kdo má chuť
povědět ostatním něco zajímavého formou přednášky? Zavolejte
mi téma a rozsah.
Cena 350 Kč/os/den, OÚ za vzdušné činí 20Kč/os/den, organizační a režijní příspěvek činí 110 Kč/os/den a bude placen při příjezdu. Za zvíře 80 Kč/den.
Oznamte, na jak dlouho dojedete (třeba i jedno odpoledne, večer
atd.) Je nutné se přihlásit
telefonicky co nejdřív, nejdéle do
středy 28. září 2016 na tel. 733 754 007 (Nadja Prokopová).

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 poltergeistem v Nedamově * Gusca, V.: Jak důchodce našel Jantarovou komnatu * Šafařík, L.: Jak to bylo s Aljošenkou * MUDr.
Lukeš – blázen kontaktér, český Tolkien? * 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.

Na YouTube KPUFO přibyly nové filmy Olgujdach 1 a 2

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

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, Klub
Záblesk

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