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KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s. ®
Vážení přátelé, kolegové,
Děkujeme Vám všem za pomoc a stálou přízeň!

AKCE A ČINNOST

Valná hromada FFC s přednáškami v sobotu 21.ledna 2012 v Praze –
upřesněno bude začátkem ledna 2012.
14. Sfinga (výroční, podesáté na Housce) o víkendu 26.-27. května 2012 program bude upřesněn koncem března 2012.
Podorlické setkání v České Skalici se uskuteční ve dnech 4. - 6. května
2012.
Praha - kolegové, pokud Vás zajímá UFO, každou první středu v měsíci se koná
schůzka Projektu Záře v restauraci U prince Miroslava (K Vodojemu 4, Praha 5.
- http://uprincemiroslava.eu/). Máte-li zájem se zúčastnit, napište předem na
siska@projektzare.cz.
Máte rukopis, třeba doslova i psaný rukou nebo na psacím stroji, který byste si
přáli vydat? Jsme schopni ho od vás převzít i v této podobě a připravit k vydání
dle vašich přání a požadavků. Více na : http://www.vydavatelstvidetail.bloger.cz/
Abyste mohli lépe využívat elektronický archiv na FTP KPUFO2000, budeme
přinášet seznamy tam uložených materiálů na závěr elektronických sdělení.

KPUFO SLOVENSKO
Slováci v českých krajinách a i inde v zahraničí, zapojte sa do činnosti
KPUFO.EU/SK – informujte o dianí vo Vašich krajinách!
Ďaľší čísla Azimutu záhad, si možete stiahnúť tu: http://www.kpufo.eu/sk/

NOVÁ PODOBA ČASOPISŮ
Časopisy Záhady a zajímavosti (ZAZ) a Cesty psychotroniky přechází na
novou kvalitu. Od č. 5/2011, tedy 101vydání ZAZ, a 46 čísla Cest psychotroniky,
přestupují oba plně na internet. Články budou průběžně přístupné předplatitelům
po uvedení uživatelského jména a hesla, celé časopisy bude možné tisknout po 2
měsíčních uzávěrkách.
Členové KPUFO znají své přihlašovací členské číslo, Vy, kteří nejste členy, si o
přístup napište na e-mail kpufo@kpufo.cz. S přihlášením neotálejte!
Nová podoba časopisů znamená nejen novou kvalitu, širší dosah našich
materiálů a názorů, ale i živější a aktuálnější obsah, nové rubriky, možnost reakcí
a diskusí.
Děkujeme za pochopení a věříme, že novou podobu Vašich časopisů přivítáte!

LETOS VYŠLÉ KNIHY NAŠICH KOLEGŮ
Oldřich Válek : Za hranicemi fyziky a psychologie / Uvod do
humanisticke psychotroniky
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/11111-Zahranicemi-fyziky-a-psychologie
Pavel Kroupa: Kameny krve a víry 1. Karpana, Praha 2010,
280 (140 stran fotografie, nákresy). - O knihu pište na:
http://www.karpana.cz/
Ivan Mackerle: Návrat nejistý. Nakl. XYZ s.r.o., Plavínová
2787/21, 130 00 Praha 3-Žižkov, http://www.xyz-knihy.cz/
Ivan Mackerle: „Tajemství pražského golema“,
vydanou nakladatelstvím CaD Press Bratislava,
http://www.cadpress.sk/golem.htm
Karel Wágner: Reichenbachovo světlo. Čs. spisovatel, Praha,
2011. Blíže viz :
http://karelwagner.blog.idnes.cz/c/180857/Karel-WagnerReichenbachovo-svetlo.html E-shop :
http://www.levneknihy.cz/DetailZbozi.aspx?z=103452
Karel Wágner : Poltergeist existuje!
http://www.levneknihy.cz/poltergeist-existuje/d-118289-c-973/
Obsahuje i kompletní popis událostí ze Strašic.
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