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badatelských spolků   

 k 09.04.2018 

    
  

  

 

PŘIPRAVUJEME!  
 

 

Celodenní přednášková akce Co nového v záhadologii – 
v sobotu 21. dubna 2018. od 10-16 hod. - další setkání v re-

stauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, oznamte svou 
účast na email kpufo@atlas.cz. Opět oceníme pár badatelů, a ma-

lé dárky dostane každý přednášející. K dispozici bude něco ke čte-
ní a nové klubové DVD! 

 

Přednášky a prezentace:   
 Jaroslav Mareš: "Lze všechny údajně přežívající pterosaury 

převést na společného jmenovatele?"  

 Jiří Svoboda: „Záhady Keltů v Čechách“ 
 Tomáš Stěhule: „Největší pyramidální komplex světa – 

Tucume (Peru)“ 
 Miroslav Houška: „Svatý Václav – jiný příběh“  
 Františka Vrbenská: „Labyrinty – historie, mystika, pátrání“ 

 Jan Šindel: „Co nového ve kvantové fyzice a dopady na zá-
hady" 

 Vladimír Šiška: „Úvaha o seriózní ufologii“ 

Účast je bezplatná, není vázaná na členství kdekoli, můžete pozvat i další 

přátele a známé, kteří se o záhady zajímají. 

 

HISTORIE 
 

 

Naše hnutí trvá už bezmála 30 let. Léta bádání, pátrání, hledání 

cest, akcí a setkávání. Historie české i slovenské záhadologie, 
nejvýznamnějších bodů a společných akcí je soustředěna nově na 

http://kpufo.cz/historie/historie.htm 

 
NOVÉ WEBY 

 

Navštivte stránky o Peru a Jižní Americe - 

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

 
ZAJIMAVOSTI.INFO SE PROMĚNILY na  
ZAHADY.INFO - http://zahady.info/   

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
mailto:kpufo@atlas.cz
http://kpufo.cz/historie/historie.htm
http://tom-stehule.com/
http://zahady.info/
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Patrovský, V.: Bioterapie. Magne-

toterapie. Základy léčitelství a psy-

chotroniky z hlediska působení mag-

netického pole. (50 Kč) 

 

P. Kalina: Ty a tvé 

oči.  Soubor očních cviků za-

měřeným proti očním vadám, 

na zlepšení zraku a rekonva-

lescenci po očních zákro-

cích. Obsahuje komplex masá-

ží a cviků na odstranění očních 

vad, stravy apod. (50 Kč) 

 

Kukla, L.: Člověk a ves-

mír. Biologická filozofie. Člověk v 

rytmu věků. (50 Kč) 

 

Člověk a vesmírné cyk-

ly. Souvislosti vesmírných 

procesů na život na Zemi. (50 

Kč) 

 

Patrovský, V.: Vliv energií na or-

ganismy a vodu. Vliv mg. pole, vliv 

elektrostatického pole, metody zkou-

šení aktivované vody, biofyzikální je-

vy, geopatogenní zóny, elektromag-

netický smog, aj. (50 Kč) 
 

František Javůrek: Příručka 

badatele - fotografa - aneb 

malá učebnice fotografování 

pro záhadology (50 Kč) 

 

Kol. aut.: Jaká tajemství skrývají 

kapličky a boží muka.  Sborník sta-

tí, úvah i překvapujících   skutečností, 

skrývajících se za drobnými stavbič-

kami, které potkáváme každý 

den. (50 Kč)  
 

Kol. aut.: Rady pro zdra-

ví. Soubor receptů a bylinných 

přípravků z přednášek jedné 

velmi známé léčitelky. (50 

Kč)   

 
NOVÉ DVD 

 

 

DVD * Materiály ke 

studiu psychotroniky – 
Proutkaření   

Sborník materiálů, průřez 
problémem, články z ar-

chivu, videa.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * Jak to bylo s 
nacistickými létajícími 

talíři?  
– sborník článků 

s kompletním rozborem 
legendy a dalších příbuz-

ných oblastí z archivu 
KPUFO.  

Cena 240 Kč 

 
ČTĚTE!  

 

 

Časopis pro každého, kdo se chce dozvědět více 

ENIOLOGIE ČLOVĚKA 

http://www.eniologiecloveka.cz 

http://www.eniologiecloveka.cz/
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Časopis Záhady života - tištěný měsíčník. 
Internet: http://www.zahadyzivota.cz/ 

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

onilJoMbg 

 
SLEDUJTE NOVÉ WEBY 

 

 

Časopis Záhady 

a zajímavosti ZAZ - 

http://www.zahad

yazajimavosti.cz – 

nový článek bude 
opět 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 !   

 

 

 

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

PŘISPĚJTE  

 

 Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, 
k čerpání jakýchkoli výhod, vstupu na weby, atd. sta-

čí 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 psycho-

troniky 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. 

 

Záhady na Facebooku – Skupina KPUFO, Stránky KPUFO, Česká 
záhadologie a ufologie, Slovenská záhadológia a ufológia, Megality v 

ČR, Obrazce v obilí, Záhady a zajímavosti, Cesty psychotroniky, Čes-
ká psychotronika, Plzeňská záhadologie, Podzemní prostory v ČR, 

ČsAAA.  

 

http://www.zahadyzivota.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-onilJoMbg
https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hw-onilJoMbg
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://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm
http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf
http://www.facebook.com/groups/177343598078/
http://www.facebook.com/pages/Klub-psychotroniky-a-UFO/152326904790176
http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
http://www.facebook.com/group.php?gid=134845466524
https://www.facebook.com/groups/124033340978302/
http://www.facebook.com/groups/288130822693/
http://www.facebook.com/groups/288130822693/
http://www.facebook.com/groups/111470962736/
http://www.facebook.com/pages/Z%C3%A1hady-a-zaj%C3%ADmavosti/206879566089095
http://www.facebook.com/CestyPsychotroniky
https://www.facebook.com/groups/178913102153512/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/178913102153512/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/156385907819365/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/108305432522383/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/196525278823/

