badatelských spolků
k 22.08.2017

Vážení přátelé, kolegové!
Prázdniny jsou v plném proudu. Je to příležitost k oddechu i pátrání!

Při letních výletech využijte stránek okresních poboček KPUFO http://www.kpufo.cz/adresy/pobocky.htm,
k doplnění foto nebo jiných údajů.

Akce!
Podorlické setkání 2017 - 8.-10. září 2017 - Jaroměř
Podrobnosti v IB k 31.7.2017

Připravujeme !
Na sobotu 11. listopadu 2017 plánujeme další setkání
v restauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, vystoupit s přednáškou, referátem, prezentací, přihlaste se na
email kpufo@atlas.cz.
Program
Ocenění badatelů za dlouholetou činnost
Dosoudil, Tomáš: prezentace knihy „Smrt ve žluté mlze“
Stěhule, T.: Zmizel Hitler v Jižní Americe? Podívejme
se na jeho údajné sídlo.
Fiala, Petr: Záhady ve fotografii
Diskuse nad problémy současné české záhadologie
 Záhadologie - politika a konspirace
 Záhadologie – věda a vzdělání
 Záhadologové, záhadomilové a dorost
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Smutná zpráva
Opustil nás kolega, badatel a publicista,
Karel Kýr
Odešel Jaroslav Vít, badatel v oblasti
kamenných křížů.
Budeme vzpomínat…

Pátrejte !
Před druhou sv. válkou byla známa jakási dvě kruhová tělesa
pod kopcem jihovýchodně od Nové Říše u Jihlavy. Podle pověsti když se pod nimi vyspalo děvče, prý zhlouplo a zošklivělo. Nevíte, o co šlo?
Údajný dolmen je vyfotografován v libereckém muzeu a nachází se někde v Jizerských horách. Nevíte kde?
Údajný dolmen je vyfotografován v libereckém muzeu a nachází
se
někde
v Jizerských
horách.
Bláže
zde:
http://kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mjizer/mjizer.
htm * Nevíte kde?
Ze zahraničí
Připravuje se otevření Muzea ufologie v Minsku (Bělorusko). Informace o projektu a seznam dostupných položek je možné zhlédnout zde: https://vk.com/club149563756
Na Ukrajině vznikl "Výzkumný spolek aplikované eniologie", v
rámci kterého je oddělení ufologie a anomalistiky. V listopadu
2017 se bude v Kyjevě konat konference "ENINV-2017", na kterou
budou zahraniční kolegové vítáni.
Zprávy z dalších záhadologických spolků, majících mezinárodní
dopad, přináší Bulletin Východoevropské asociace badatelů

Nový web
Navštivte nové stránky o Peru a Jižní
Americe - historie, archeologie, civilizace a
cestování – Tomáš Stěhule - http://tomstehule.com/
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Nové DVD
DVD * Záhady
hradu Houska –
mýty a skutečnosti
Celá historie záhady, včetně
knih, článků z archivu, fotogalerie
a videí.
Cena 120 Kč

DVD * Jak to bylo s nacistickými létajícími talíři? – sborník článků
s kompletním rozborem
legendy a dalších příbuzných oblastí z archivu
KPUFO.
Cena 240 Kč

Nové DVD z klubového archivu (po 20 Kč + poštovné)

X215
0:55:00
0:55:00
0:55:00
0:55:00
0:26:00

Vetřelci dávnověku
Vetřelci dávnověku
Vetřelci dávnověku
Vetřelci dávnověku
Tajný život skal

Mayské konspirace
Bohové a hrdinové
Spojení s NASA
Tajemství pyramid
Cílek ČT2

History
History
History
History

O celý seznam klubových DVD si napište na kpufo@kpufo.cz

Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky jsou na
webu: ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz
CESTY PSYCHOTRONIKY http://www.cestypsychotroniky.cz

Přispějte



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





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