
Společný informační bulletin KPUFO, ČsAAA, FFC, BCS, Projektu Záře, Klubu Záblesk  a SAVPJ 
 

 

 

badatelských spolků   

 k 20.12.2017 

    
  

  

 
 

 

 

Přátelé,  

badatelé,  

kolegové, 

přejeme Vám 

krásné vánoční 

svátky 
 

 

KALENDÁŘ AKCÍ 2018 
 

Datum Hod. 
Hlavní  

pořadatel 
Název akce Místo účast 

3.2.2018 

  
  FFC 

Valná hromada FFC 

s přednáškami 
  kdokoliv  

21.4.2018 
10-16 

h. 
KPUFO/ČsAAA 

Co nového  

v záhadologii 

Praha,  

U Vodárny 
kdokoliv 

18.5.- 

20.5.2018  
  FFC 

20. konference 

Sfinga 
Houska 

Předem 

přihlášení  

29.6. –

1.7.2018  
  SAVPJ Phoenix 

Tatranské Mat-

liare (Vys. Ta-

try)  

  

21.-

23.9.2018  
  Záblesk  Podorlické setkání     

10.11.2018 
10-16 

h 
KPUFO/ČsAAA 

Co nového  

v záhadologii 

Praha,  

U Vodárny 
kdokoliv 

  

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
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NOVÉ WEBY 
 

 

Navštivte nové stránky badatele a spisova-
tele – Tomáš Dosoudil - 

http://www.tomas55.cz/index.html   
 

Navštivte stránky o Peru a Jižní Americe - 
historie, archeologie, civilizace a cestování – 

Tomáš Stěhule - http://tom-stehule.com/  

 

! PROZKOUMEJTE !  
 

 

Balvany s miskami – navštivte, chybí nám foto !  
 Zadní Zborovice - na mírném návrší je balvan s umělou miskou. 

Podle lidových pověr voda z misky léčí bradavice a hojí nádory.    

 Sousedovice - Libětice - na západním svahu kopce Hradiště k 

obci Libětice je velká kamenná mísa, přirozený útvar. 

 Pole - severně od obce v poloze V hráči je Čertovo kopyto – díky 

za informace Dominiku F. a za aktualizaci KPUFO Strakoni-

ce!  
 Kamenné stavení u Mračova  vyřešeno viz KPUFO Strakonice 

 

ČTĚTE!  

 

Časopis Záhady života 
- tištěný měsíčník - vše, co chcete vědět o mystériích, 

zdraví a duši!  
Internet: http://www.zahadyzivota.cz/  

Kanál na YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw

-onilJoMbg 

 

Časopis o vědě nejenom pro vědu a odbornost, ale i 

pro každého, kdo se chce dozvědět více 
ENIOLOGIE ČLOVĚKA 

Tištěný časopis o hmotné, energetické, informační, enioanatomické, 

PSI-fenomenální a duchovní podstatě člověka a jeho jednotě s okolním 

světem. Vědecké, odborné, laické, inovativní a poutavé články. Pro od-

borníky i zvídavé a obeznámené laiky. 

http://www.eniologiecloveka.cz 

V ARCHIVU 

 

Nová čísla archeoastronautického časopisu Sagenhafte Zeiten, který vede 

Dänikenova dcera, je k dispozici ve formátu PDF, DOC, i po stránkách v JPG. Je 

ho možné číst i vkládat jednotlivé články do překladače. V archivu KPUFO/ČsAAA 

přibyl ročník 2017. Díky, Václavu C.!  

http://www.tomas55.cz/index.html
http://tom-stehule.com/
http://www.kpufo.cz/wst/wst.htm
http://www.zahadyzivota.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-onilJoMbg
https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-onilJoMbg
http://www.eniologiecloveka.cz/
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NOVÉ DVD 

 

 

DVD * Jak to bylo s nacistickými létajícími talíři?  

 
– sborník článků s kompletním rozborem legendy a dalších 

příbuzných oblastí z archivu KPUFO.  
Cena 240 Kč 

 

SLEDUJTE WEBY 
 

 

Časopis Záhady 

a zajímavosti ZAZ - 

http://www.zahad

yazajimavosti.cz – 

nový článek každý 

den! 
 

Časopis CESTY 

PSYCHOTRONIKY - 

http://www.cestyp

sychotroniky.cz 

Nový článek každou 

sobotu ! 

Záhady ve fotografii 

http://www.kpufo.
cz/oblasti/fot/  

Nové články příleži-

tostně 
 

KPUFO Slovensko  

http://www.kpufo.

eu/sk  

nové články každý 

třetí den !   

 

 

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 psy-

chotroniky 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. 

 

http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.zahadyazajimavosti.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.cestypsychotroniky.cz/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/
http://www.kpufo.eu/sk
http://www.kpufo.eu/sk
http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf

