badatelských spolků
k 21.10.2016

Vážení přátelé, kolegové!
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. – Purkrt, J.: Jak to bylo s poltergeistem
v Nedamově

Lenková, J.: Záhadné artefakty čínské neolitické civilizace Hongšan s ukázkou těchto artefaktů in natura

Gusca, V.: Jak důchodce našel Jantarovou komnatu

Šafařík, L.: Jak to bylo s Aljošenkou

Šiška, V.: Tajemství hradu Zvíkov.

Šafařík, L.: MUDr. Lukeš – blázen, kontaktér, český Tolkien?

Stěhule, T.: Záhadné Peru
Účast není vázaná na členství kdekoli, můžete pozvat i
další přátele a známé, kteří se o záhady zajímají.

Akce
Stretnutie UFO klubu Trnava sa bude konať 27. 10. 2016 o
16:00 hod. Téma: Témy: staroveké more, megality a ekonómia
Východočeské
muzeum
v Pardubicích
–
v listopadu
2016
zaměřené
na
http://www.vcm.cz/archeologicke-prednasky/

přednášky
Římany

V prosinci 2016 uplyne již 12 let od odchodu Zdeňka Rejdáka. Vznikl proto návrh uspořádat malý seminář na téma – Jak vidíme psychotroniku
včera, dnes a zítra a úloha Zd. Rejdáka v tomto procesu. Nešlo by o nijakou tryznu, ale hlavně o zamyšlení nad úlohou a vývojem psychotroniky do budoucna. Každý účastník by vystoupil s tímto tématem. Různost
pohledů by byla určitě přínosem a důvodem k bohaté diskusi. Akce by
tak nebyla nijak masová, spíše naopak, aby byl prostor pro výměnu názorů. Chcete-li se zúčastnit a vystoupit se svým referátem, přihlašte se
na sbp@kpufo.cz. Příprava si vyžádá určitý čas a tak termín ještě není
stanoven.
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Je faktickou kronikou badatelské činnosti - zde
si můžete přečíst minulé bulletiny

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
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