badatelských spolků
k 21.09.2016

Vážení přátelé, kolegové!
Akce
Stretnutie UFO klubu Trnava sa bude konať 22. 9. 2016 o
16:00 hod. Hosť: doc. Stanek, Univerzita Komenského Bratislava.
Téma: príroda, spoločnosť, ekonomika a iné.
Regionální muzeum Jílové u Prahy - v sobotu 15. 10. 2016 v
10:00 a 14:00 h. u příležitosti Mezinárodního dne archeologie
Vás zveme na přednášky Mgr. Barbory Machové a Bc. Martiny
Smetánkové na téma podvodní archeologie, která se mimo jiné
týká i nedalekého Ostrovského kláštera. http://muzeumjilove.cz/

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.

Pátrejte s námi

Hledají se lidé, co by mohli říci něco ke spiritismu v okolí
Nové Paky. Zvláště nějaké konkrétní příběhy týkající se Karla Sezemského, nebo kohokoliv z jeho okolí. Pište na naši adresu. (SBP KPUFO)
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Je faktickou kronikou badatelské činnosti - zde
si můžete přečíst minulé bulletiny
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
Čtyři epizody historických neziskových dokumentů Tajemství hradů publikuje Paranormal tým - na YouTube
http://paranormaltym.cz/clanky/historie/videa/tajemstvihradu---historie-s-karlem-novakem.html
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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