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badatelských spolků   

 k 12.09.2018 

    
  

  

 

 
SLEDUJTE!  

 

 

Probíhá už plný provoz zpravodajského portálu badatel-
ských klubů na adrese http://kpufo.eu (má i stránku na 

facebooku) Chceme zde přinášet aktuální krátké zprávy o 
akcích, bádání, pátrání, nasměrovat badatele i zájemce na in-

formace k další činnosti, soustředit roztříštěné zdroje, i upo-
zornit na zajímavé články a podnítit k nim diskusi.  

 
AKCE  

 

 

Podorlické setkání 2018 – 

Záhady nejen východních Čech - 21. - 23. 9. 2018 

 
PŘIPRAVUJEME!   

 

 

Co nového v záhadologii“, v sobotu 10.11.2018 od 

10-16 hod. - další setkání v restauraci U Vodárny v Praze.  

Témata vystoupení budou pestrá, čas bude i na dis-
kusi. Vstupné není, a ceny v restauraci jsou přízni-

vé. 

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! 

 

http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm
http://www.kpufo.cz/
http://www.ffc.cz/
http://www.csaaa.eu/
http://kpufo.eu/
http://kpufo.eu/
https://www.facebook.com/Z%C3%A1hadologie-Infoservis-1804275209664462/?modal=admin_todo_tour
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PÁTREJTE!  

 

 

Tento otisk se objevil jedné paní na noze. Napadá Vás 
vysvětlení? Čtěte na Záhady – Infoservis 

http://kpufo.eu  

 

A tento otisk se objevil jedné paní na prsu. Má průměr 3 
cm a podobné otisky jsou i v zahraničí. (Prý značky od 

mimozemšťanů…) Čtěte na Záhady – Infoservis 
http://kpufo.eu  

 
NOVÉ WEBY 

 

Navštivte stránky o Peru a Jižní Americe - historie, ar-

cheologie, záhady, civilizace a cestování  
– Tomáš Stěhule - http://tom-stehule.com/ 

 
 

ČTĚTE 
 

 

Časopis Záhady života 
- tištěný měsíčník - vše, co chcete vědět o mystériích, zdraví a duši! 

Internet: http://www.zahadyzivota.cz/  
9/2018 – Rozhovor s M. Zachem Kučerou, Záhady z Nového 
Zámku u Lanškrouna,  Tajemný šepot chrámů, článek Jaro-

slava Mareše…   

 
@ E – PUBLIKACE @ ZAŠLEME E-MAILEM 

 

 

Patrovský, V.: Bioterapie. 

Magnetoterapie. Základy léčitel-

ství a psychotroniky z hlediska 

působení magnetického pole. (50 

Kč) 
 

P. Kalina: Ty a tvé oči.  Soubor 

očních cviků zaměřeným proti oč-

ním vadám, na zlepšení zraku a 

rekonvalescenci po očních zákro-

cích. Obsahuje komplex masáží a 

cviků na odstranění očních vad, 

stravy apod. (50 Kč) 

 
 

http://kpufo.eu/
http://kpufo.eu/
http://tom-stehule.com/
http://www.zahadyzivota.cz/
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NOVÉ DVD 
 

 

DVD * DVD * Geopato-
genní zóny - podstata, 

přístupy, názory, kritika 

Sborník materiálů, průřez 
problémem, články z ar-

chivu, videa.  
Cena 120 Kč 

 

DVD * Jak to bylo s 
nacistickými létající-

mi talíři?  
– sborník článků 

s kompletním rozborem 
legendy a dalších pří-

buzných oblastí 
z archivu KPUFO.  

Cena 240 Kč 

 

SLEDUJTE NOVÉ WEBY 
 

 

Časopis Záhady 

a zajímavosti ZAZ - 

http://www.zahad

yazajimavosti.cz – 

nový článek bude 

opět každý třetí 
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  

došlo k přebudová-

ní!   

 

 

 

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. 

 

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

