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Vážení přátelé, kolegové!
Akce
Kladno - 14. června 2016 od 17.00 - ALTERNATIVNÍ
MEDICÍNSKÉ POSTUPY A MEDICÍNA DŮKAZŮ. Přednáší:
Prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš CSc. (1. Lékařská fakulta UK
Praha). Kde: Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše
1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. patře
vlevo až na konci).
Horoměřice - Všechny zájemce o historii, tajemno a záhady zveme na EXKURZI K MENHIRU V HOROMĚŘICÍCH
pořádanou v den letního slunovratu, tj. v úterý 21.
června 2016. Menhir v Horoměřicích je vedle ul. Komenského.
Program:
16,00 hod. – krátký teoretický úvod (JUDr. Jitka Lenková, Knihovna J. M.
Hovorky ve Statenicích)
16,30 hod. – odjezd autobusem č. 356 (případně os. vozidly) do Horoměřic
17,00 hod. – praktické zkoumání energie menhiru (Ing. Jan Šindel)
K exkurzi je rovněž možné připojit se až u menhiru. Exkurze je fyzicky nenáročná, vhodná i pro méně pohyblivé osoby a rodiče s dětmi v kočárku. Nedaleko menhiru lze pohodlně zaparkovat. Exkurzi vede JUDr. Jitka Lenková, počet míst neomezen, případné dotazy na tel. 604 684 834 nebo lenkova@volny.cz
Pomozte nám !

Probíhá dokončování aktualizací okresních stránek KPUFO zkontrolujte svůj okres, a pokud byste mohli stránky doplnit, napište!

Nové DVD

DVD * Záhady hradu Houska
– mýty a skutečnosti
Celá historie záhady, včetně knih, článků z archivu, fotogalerie a videí.
Cena 120 Kč

Základním zdrojem informací jsou časopisy
Záhady a zajímavosti a
Cesty psychotroniky, jsou dočasně mimo
provoz. Přecházíme na nový systém. Díky
za pochopení.
Sledujte dále :
Záhady ve fotografii, a další naše weby –
zejména
stránky okresních klubů KPUFO

Pokud budete číst články na ZAZ a Cesty psychotroniky, klikněte občas
na podtržená slova. Je to nejšetrnější reklama, která neobtěžuje a je
nenápadná. Vám kliknutí nic neudělá, nám pomůže. Díky!
Zde http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm
si můžete přečíst minulé bulletiny

Diskutujte na Facebooku !
KPUFO/ČsAAA na Facebooku –
Skupina KPUFO, Stránky KPUFO, ČsAAA
Česká záhadologie a ufologie, Slovenská záhadológia a ufológia,
Megality v ČR, Obrazce v obilí, Podzemní prostory v ČR
Záhady a zajímavosti, Cesty psychotroniky,
Česká psychotronika, Plzeňská záhadologie

Pomůžete?
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
Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2016
Čl. příspěvek 2016

Výška

korespondeční a FB členové

Řádní členové

Dobrovolný

lze předat i v nepeněžní formě
(knihy, materiál, služby)

od 120-999 Kč

Služby

Informace o činnosti, vstup do rozsáhlé informační banky, archivů
písemného a elektronického, přednostní koupě knih, publikací,
CD/DVD za rež. cenu, účast na akcích, aj.
X





nad 1000 Kč/rok

vstup do placených sekcí ZaZ a
Cesty psychotroniky

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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