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badatelských spolků   

 k 21.01.2017 

    
  

  

 
Vážení přátelé, kolegové!  

 
Akce 

 

 

Výroční schůze FFC se koná v sobotu 4. února 2017 ve Velkých 
Přílepech. Výroční členská schůze FFC s přednáškami – 

4.2.2017 

Výroční členská schůze FFC bude v sobotu 4.února 2017 od 10.00 hod v restau-
raci U Jaroslava Korycha (resp. U Korychů), Velké Přílepy, Pražská 45. Restaura-
ce se nachází v centru obce Velké Přílepy, přímo na křižovatce Pražské a Roztocké 

ulice, vedle malého autobus. nádraží stanice autobusů 316, 350 a a noční 604.  Po-
drobnosti o místě konání viz www.ukorychu.cz/. Máme zamluvenu tzv. Galerii 

v 1.patře. 
Přicházet můžete od 9.30 hod., zahájení v 10.00hod., do 16.00 hod přednášky (do 
té doby máme zamluvenu galerii), pak se zájemci mohou přemístit do přízemí.  

Doprava: Autem: Přes Prahu a pak na Kralupy, resp. z druhé strany do Kralup a na 
Tursko a Velké Přílepy. Parkovat se dá v okolí – parkoviště u autobusů a další. Par-

kovací zóny zde nejsou. Autobusem: Č. 316 z Prahy ze stanice metra Bořislavka !! 
již ne z Vítězného náměstí !! (bohužel přístup je delší a po schodech), do stanice 
Velké Přílepy, v sobotu odjezd vhodný 9:10 jinak interval po hodině – doba jízdy 17 

minut * č. 350 z Prahy, stanice metra Dejvická, autobus stojí na pravé straně Ev-
ropské při pohledu z náměstí ven spíše v zadní části u zelené volné plochy., vede 

k němu výstup z prostředku vestibulu, stanice Velké Přílepy, v sobotu odjezd vhod-
ný 8.35 resp. 9:35, jinak interval po hodině – doba jízdy 30 minut 

Program /kromě zahájení orientačně/: 
10.00 -11,00 vlastní výroční schůze 
11.10 - 12.00 kratší přednášky a informace 

12.00 - 13.00 oběd 
13.00 - 16.00 přednášky s diskusí 

16.00 - volná diskuse 
Přednášky (zatím přislíbené, neuvádím krátká sdělení) v předpokládaném pořadí: 
Františka Vrbenská – Nové zajímavosti a objevy 

Josef Purkrt – Měření s termokamerou – první zkušenosti  
Josef Schrötter - Záření psychosomatických zón 

Luboš Šafařík – Nacistické diskoplány 
Vojtěch Kačírek – Darwin a teorie výběru v dnešním pohledu 
Jan Šindel - Tajemství zelených mužů (podivné postavy nejen na gotických mal-

bách) 

 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
http://www.ffc.cz/
http://www.ukorychu.cz/
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Je faktickou kronikou badatelské činnosti - zde 
si můžete přečíst minulé bulletiny 

 
Nový web  

 

 

Navštivte nové stránky o Peru a Jižní 

Americe - historie, archeologie, civilizace a 
cestování – Tomáš Stěhule - http://tom-
stehule.com/  

 
 

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://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm
http://tom-stehule.com/
http://tom-stehule.com/
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

