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badatelských spolků   

 k 09.01.2017 

    
  

  

 
Vážení přátelé, kolegové!  

 
Je tu nový rok a tak si dejte do kalendáře připravované akce 

 

 

Bohumín - Labyrint záhad - Arnošt Vašíček - 19. ledna 
2017, 17 h. - knihovna K3 Bohumín, Studentská 781  (1. 

patro) 

 

Beroun - Kamenné stopy vedou do pravěku - beseda o 
nových objevech v okolí Kounovských řad s Otomarem 

Dvořákem. Středa 25. ledna 2017 od 17:30 hodin v Kni-
hovně Beroun. Vstupné dobrovolné.  

  
Výroční schůze FFC se koná v sobotu 4. února 2017 ve 
Velkých Přílepech.  

 

Hlavní porada Projektu Záře se koná v sobotu 25. února 
2017 

 

Celodenní přednášková akce Co nového v záhadologii – Praha, 

U Vodárny   
 8. dubna 2017  

 11. listopadu 2017  

 

29.4.2017 - konferencia Phoenix - Holíč (všetky podrob-
nosti do konca januára). 

18.11.2017 - voľné posedenie spojené s prednáškami v 
Hlohovci 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
http://www.ffc.cz/
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Praha - 24. dubna 2017 (17:30 h.) Mýty a skutečnost 
svítících chodeb v jihlavském podzemí. Mgr. Jan Šustr, 

Národní muzeum Praha, přednášková síň H, Nová budova.   

  
Konference Sfinga od 20. – 21. května 2017 na hradě 

Houska  

 

Podorlické setkání, pořádané Klubem Záblesk se bude ko-
nat v září 2017   

 
 

 

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

 
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 

 

http://www.ffc.cz/
http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm
http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
https://www.facebook.com/groups/124033340978302/
https://www.facebook.com/groups/124033340978302/
http://www.facebook.com/pages/Z%C3%A1hady-a-zaj%C3%ADmavosti/206879566089095
http://www.facebook.com/groups/177343598078/
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
https://www.facebook.com/groups/196525278823/
https://www.facebook.com/projektzare/?fref=ts
https://www.facebook.com/projektzare/?fref=ts
https://www.facebook.com/ffczs/?fref=ts
https://www.facebook.com/ffczs/?fref=ts
https://www.facebook.com/S.A.V.P.J/?fref=ts
https://www.facebook.com/UFO-klub-Z%C3%A1blesk-154331181266769/?fref=ts
https://www.facebook.com/UFO-klub-Z%C3%A1blesk-154331181266769/?fref=ts
http://www.facebook.com/CestyPsychotroniky
https://www.facebook.com/groups/178913102153512/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/288130822693/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts

