badatelských spolků
k 6.11.2016

Vážení přátelé, kolegové!
Připravujeme
„Co nového v záhadologii“, Praha, sobota 12.11.2016 od
10-16 hod. - další setkání v restauraci U Vodárny v Praze.
Chcete-li se zúčastnit, oznamte svou účast na email
kpufo@atlas.cz. Přednášky

Kroupa, P. – Purkrt, J.: Jak to bylo s poltergeistem
v Nedamově

Dosoudil, T.: K nejstarším zprávám o SHC

Lenková, J.: Záhadné artefakty čínské neolitické civilizace Hongšan s ukázkou těchto artefaktů in natura

Gusca, V.: Jak důchodce našel Jantarovou komnatu

Šafařík, L.: Jak to bylo s Aljošenkou

Šiška, V.: Tajemství hradu Zvíkov.

Šafařík, L.: MUDr. Lukeš – blázen, kontaktér, český Tolkien?

Stěhule, T.: Záhadné Peru
Účast není vázaná na členství kdekoli, můžete pozvat i
další přátele a známé, 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!

Akce

Stretnutie Phoenix sa uskutoční 15.4.2017. Miesto bude upresnené.

Hledá se tzv. "Žižkův kámen" u Starého Plzence. Víte o něm
něco?
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Čeští příznivci bosenských pyramid usilovně hledají jejich českou
obdobu, kde by mohli rovněž slavit úspěchy v balamucení prosťáčků. Je však otázka, zda jejich volba umožní takové kejkle, jako
v Bosně.
Nový zámek u Lanškrouna – Jednou ze záhad jsou lesknoucí se
místa na zdech, stropech i cihlách. Hledáme podrobnosti z historie
tohoto tajemného zámku a místa, kde stojí. 22.10.2016 se uskutečnil průzkum. Info se dozvíte na setkání 12.11.2016. Kdo se
chce podílet na odhalení některých záhad Zámečku, napište. O
místu čtěte zde, zde.

Pomozte!

Jdeme po stopách Tušení světla!

Začalo to všechno úplně prozaicky. Seděli jsme v autě, které uhánělo směrem na Šumavu.
Naším cílem bylo objasnit záhadu menhiru, který se zde nachází. Cesta je dlouhá, a proto si
ji krátíme sdělováním záhad, které se nám podařilo objasnit, a záhad, které objasnění tvrdošíjně odolávají. Pochopitelně se diskuze stočila i na publikační činnost Ludvíka Součka a dosud neobjasněnou záhadu zmizení jeho rukopisu knihy známé pod titulem „Tušení světla“.
Zde předešleme, že věříme, že rukopis skutečně vznikl. A hledá se už skoro 30 let. Existuje,
nebo ne? Kdo ho kromě Součka viděl, četl, případně ukradl? To všechno jsou burcující otázky. Na mnohé se snažil najít odpověď František Novotný za spolupráce mnoha lidí. V knize
Po stopách bludiček František Novotný se svojí scifistickou náturou prezentoval téměř kriminalistické pátrání po ztraceném rukopisu. Vyslovil několik hypotéz, ale ani k jedné se nakonec nepřiklonil a v roce 1992 vybídl ve své knize všechny odvážné, nechť sami vyrazí po
stopě ztraceného rukopisu, mají-li čas, chuť a prostředky k této činnosti nutné.
A tak jsme se na té naší šumavské výpravě domluvili, že možná budeme těmito odvážnými.
„Někde ten rukopis vězí, k čertu, někde musí být,“ zvolal v roce 1992 František Novotný ve
svým „bludičkách“. A totéž zvoláváme i my.
A ještě jedna úvaha Františka Novotného: „Ludvík Souček zemřel. Avšak naše tušení – a čas
nám dá zajisté za pravdu – nepochybuje o tom, že navzdory ranám osudu, navzdory těžké
nemoci, navzdory pronásledování – či spíše právě proto – stačil ještě, na pokraji smrti, předat své dílo, nám tak drahé, někomu, kdo je uchoval na tak dlouho, než pominou zlé časy.
Zřejmě dosud nepominuly.“
A co když ano? Proto jsme se rozhodli oslovit širokou veřejnost, aby nám pomohla. I my
chceme pomoci v tomto pátrání. Nabízíme jména lidí, kteří se buď rukopisu Tušení světla
mohli nějak dotknout, nebo konzultovat jeho části s autorem Ludvíkem Součkem anebo ho
třeba úmyslně „ztratit“ a využít ve svůj prospěch. Předem dodáváme, že řada z těchto osob
dnes nežije, ale třeba žijí jejich blízcí, potomci, známí, kteří by mohli cokoli k našemu pátrání
dodat. Včetně třeba svých dojmů a postřehů.
Nuže: Dagmar Součková, David Souček, Jiří Grygar, Pavel Toufar, Věnceslav Patrovský, Rudolf Pešek, Miroslav Stingl, Vojtěch Zamarovský, Michal Brumlík, Ivan Mackerle, Angelika
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Blahošová, Lilka Hejlová, Bohuslav Blažek, Jan Bauer, Roman Lipčík, Luboš V. Koláček, Marcel Pok, Václav Junek, Pavel Weigl, Ross Hedvíček, Jan Kubát, Ivo Fencl, Drahomír Rybníček,
Erich von Däniken, Kamil Lhoták, Karel Greiner, Vladimír Liška, Jitka Lenková a snad i další…
Zkusme společně pátrat a jít po stopách Tušení světla!
Projekt zaštiťuje Badatelské centrum Statenice a soukromý badatel Petr Vokáč. Jakékoli informace posílejte písemně na adresu: itka a Ladislav Lenkovi, Badatelské centrum Statenice,
Račanská 49, 252 62 Statenice, Na email: lenkladi@centrum.cz, lenkova@volny.cz,
pvok@centrum.cz

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

Nové DVD

DVD * Automatická
kresba
Sborník materiálů,
průřez problémem,
články z archivu, videa.
Cena 120 Kč

DVD * Jacques Bergier
- publikace a články z archivu.
Cena 120 Kč

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

DVD * Tvarové zářiče
Sborník materiálů, průřez
problémem, články z archivu, videa.
Cena 120 Kč

Diskutujte na Facebooku !

Česká záhadologie a
ufologie, Slovenská
záhadológia a ufológia,
Záhady a zajímavosti

Skupina KPUFO, Stránky KPUFO, ČsAAA, Projekt Záře, Fantastic
fact club, SAVPJ, Klub
Záblesk

Cesty psychotroniky,
Česká psychotronika,
Megality v ČR, Obrazce
v obilí, Podzemní prostory v ČR Plzeňská
záhadologie
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