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badatelských spolků   

 k 31.03.2017 

    
  

  

 
Vážení přátelé, kolegové!  

 
Akce 

 

 

Co nového v záhadologii“, příští sobota 8.4.2017 od 
10-16 hod. - další setkání v restauraci U Vodárny v Praze.  

Nebojte se sejít. Témata jsou pestrá, čas bude i na 

diskusi. Vstupné není, a ceny v restauraci jsou příz-
nivé. 

Přednášky  
 Lavay, M.: Uvedení, křest a autogramiáda nové knihy „Kdo zavraždil 

účastníky Djatlovovy expedice?“  
 Šafařík, L.: Jak to bylo s nacistickými diskoplány 

 Šiška, V.: O činnosti projektu Záře 
 Kroupa, P.: Fyziologické principy lidské senzibility 

 Stěhule, T.: Zmizel Hitler v Jižní Americe? Podívejme se na jeho údajné 

sídlo. 
 Dosoudil, T.: Z chemického zákulisí 1. světové války  
Účast není vázaná na členství kdekoli, můžete pozvat i další přátele a zná-
mé, kteří se o záhady zajímají. 
Opět oceníme pár badatelů, a malé dárky dostane každý přednášející. K 

dispozici bude něco ke čtení a nové klubové DVD! 

 

Nový web 
 

 

Navštivte nové stránky o Peru a Jižní Americe - 

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

 

 
 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
http://tom-stehule.com/
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Nové akce   

 

 

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádá v sobotu 

20. 5. 2017 od 9:30 religionistickou konferenci: Gnose a mystická cesta 

k Bohu.  

Konference se koná na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v 
aule H109 na adrese Pacovská 350/4, Praha 4. Vstup volný.  

prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy): Bůh a člo-

věk v islámské mystice 

doc. ThDr. Ivan Štampach ((Filozofická fakulta Univerzity Pardubice): Analogie raného gnos-

tického křesťanství v současné spiritualitě 

Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. (Pedagogická fakulta Trnavské univerzity): Spiritualita bez 

náboženstva - mystika Eckharta Tolleho 

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy): Gnos-

tické motivy v karmelitánské mystice doby baroka 

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy): Mystické aspekty 

katolického modernismu 

ThDr. PhDr. Marek Dluhoš, Th.D., Ph.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy): Svě-

cení kněží u novodobých gnostiků jako otázka napojení na náboženské egregory 

Mgr. Marek Vinklát, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy): Dinanduktův vze-

stup v mandejské tradici 

ThDr. Markéta Holubová, Th.D. ((Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy): Vztah židov-

ství a gnóze - několik krátkých úvah na vybrané motivy 

doc. ThDr. Gorazd Josef Vopatrný, Th.D. (Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy): He-

sychasmus - jako tradiční pravoslavná spiritualita 

doc. Pavel Hošek, Th.D. (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy): Mystické motivy v 

myšlení a díle C S. Lewise 

Bc. Olga Čejková (SocioFactor): Opouštění asketické praxe a jeho motivace zachycené ve vý-

povědích současných jogínů a mystiků 

Petr Kalač (Dokumentační centrum českého hermetismu): Mystická tvář českých hermetiků 

JUDr. et Mgr. Ing. Jan Lípa, Ph.D., MBA (Institut obnovy duchovních tradic): Fráňa Drtikol – 

Mystik nebo Patriarcha českého buddhismu? 

Bc. Lukáš Loužecký (historik hermetismu): Petr Klíma-Toušek a Česká škola gnostická 

RNDr. Emil Páleš, CSc. (Sophia): Archonti gnostiků ve světle hlubinné psychologie 

 

 

 

Je faktickou kronikou badatelské činnosti - zde 

si můžete přečíst minulé bulletiny 

 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm
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Nové DVD 

 

 

DVD * Záhady 

hradu Houska – 

mýty a skuteč-

nosti  

Celá historie zá-

hady, včetně 

knih, článků z ar-

chivu, fotogalerie 

a videí.  

Cena 120 Kč 
 

DVD * K 26. výročí 

vzniku KPUFO a 27. 

výročí ČsAAA - naplně-

né přednáškami a pre-

zentacemi, které odezně-

ly na různých akcích, dále 

filmy, e-knihy a stovky 

různých prezentací ze 

světa.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Automa-

tická kresba   

Sborník mate-

riálů, průřez 

problémem, 

články z archi-

vu, videa.  

Cena 120 Kč 

 

DVD * Jacques Bergier 

- publikace a články z 

archivu.  

Cena 120 Kč 

 

Pomozte  

Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli výhod, 
vstupu na weby, atd. stačí od 120 Kč výše na č. ú. 4211013926/6800 

 

Připomínáme: čl. příspěvek KPUFO na rok 2017 

 

Čl. příspěvek korespondeční a FB členové Řádní členové  

Výška 
Dobrovolný 

lze předat i v nepeněžní formě 

(knihy, materiál, služby) 

od 120-999 Kč nad 1000 Kč/rok 

Služby  

Informace o činnosti, vstup  do rozsáhlé informační banky, archivů 

písemného a elektronického, přednostní koupě knih, publikací, 
CD/DVD za rež. cenu, účast na akcích, aj.  

 Odkazy na přihlášky – můžete použít kteroukoli  

 ČsAAA: http://csaaa.eu/prihlaska.pdf  

 KPUFO: http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf  

Členský příspěvek KPUFO/ČsAAA lze uhradit buď na účet Klubu psychotroniky a UFO – číslo 

účtu SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 nebo složenkou s adresou příjemce: Klub psychotro-

niky a UFO, z.s., Borská 19, 320 22, Plzeň. 

http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf

