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Vážení přátelé, kolegové,
sekce UFO ustavuje svou činnost a po vzoru osvědčených postupů jiných sekcí Vás bude
informovat o své práci. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky k jednotlivým
případům.
Na konci sdělení je soupis knih a materiálů z klubového archivu!
UFO MEMORY
Společně s Projektem Záře ustanovujeme společný program UFO-MEMORY.CZ a UFOMEMORY.SK.
Jeho cílem bude soustředit případy o anomálních jevech ze vzpomínek bývalých vojáků,
důstojníků, pilotů, obsluh RL, vůbec každého, komu se během vojenské základní služby
nebo vůbec služby v Československé lidové armádě nebo v Armádě ČR a SR, nebo u
policie, stalo něco podivného.
Naši výzvu chceme zaslat na weby, zabývající se vojenskou tématikou, na vojenské
časopisy, chceme oslovit vojenské spolky, příslušníky klubů vojenské historie a známých
VÚ.
Vzpomínky pamětníků budou umístěny na zvláštní webové stránky.
Patříte-li také k pamětníkům a setkali jste se s anomálním jevem během této doby,
přímo vyplňte dotazník k pozorování UFO http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm nebo
k anomálnímu jevu - http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm. Pokud je Váš zážitek natolik
specifický, že by Vás dotazník svazoval ve vyjádření, pište na ufo@kpufo.cz – do
předmětu pište „UFO-MEMORY“ !
Chcete-li pomoci a napadá–li Vás, koho oslovit, kam napsat, případně byste mohli jinak
pomoci, napište !
Aktuality
UFO nad New Yorkem - http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2010101802
Mezinárodní spolupráce
KPUFO.EU/SK - Dochádza k spracovaní prípadov UFO v SR a k uložení ich aj do mapy :
http://maps.google.cz/maps/ms?hl=cs&gl=cz&ie=UTF8&lr=lang_cs&oe=UTF8&msa=0&
msid=115250972418579248723.00049233543b8f3ed595b
Polský projekt: Pozorování UFO – 2010
http://www.infra.org.pl/fenomen-ufo/raporty-zbada/908-obserwacje-ufo-2010

UFO fórum – 30.-31. října 2010 ve Wroclawi.
http://www.januszzagorski.pl,
Program
http://januszzagorski.pl/2010/10/17/szczegolowyprogram-xiv-ufo-forum-30-31-x-2010/

:

Operace Suricate - 09.10.2010 se uskutečnilo další
sledování oblohy. Účastníci z řady zemí jsou propojeni
a oznamují svá pozorování. Chcete-li se zapojit - Viz :
Opération-Suricate - www.operation-suricate.fr
Stránky sekce UFO
http://www.kpufo.cz/oblasti/ufo/ufo.htm
Máte-li vlastní web stránky, umístěte na ně odkaz
na
sdělení
anomálního
jevu
:
o
UFO
http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm,
hlášení
o
setkání s anomálním jevem psychotronického
charakteru
jevy
"poltergeist",
zjevení,
aj.)
http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm
Umístění složky na KPUFO 2000 s těmito případy
je zde :
FTP KPUFO2000/B/UFO. Je členěn na :
- MATERIALY – kde najdete články a různé materiály
k tématu
- ORGANIZACNI – inf. sdělení sekce a další
- PRIPADY – výpisy jednotlivých případů
Chcete-li cokoli do složek doplnit, soubor nebo
poznámku, pište a posílejte vše na adresu:
ufo@kpufo.cz. Zachovejte vždy název souboru, ke
kterému něco doplňujete, pokud možno posílejte tak,
aby 1 soubor byl v jednom e-mailu, do předmětu také
napište název souboru. Usnadníte nám práci.
Zajímají-li Vás anomální atmosférické jevy, UFO,
napište !

Diskuse
Česká záhadologie a ufologie
http://www.facebook.com/group.php?gid=1348454
66524
Postarejte se prosím o rozšíření těchto diskusí na
svých stránkách a v jiných diskusích.
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