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Zdravím Vás,  

Tímto bulletinem Vás budu souhrnně informovat o dění kolem resuscitace ČsAAA.  

Oznámení o obnově ČsAAA se daly na stránky KPUFO, a do různých diskusí. Jak jsem 
sdělil, nebudeme nikoho oslovovat a nutit k něčemu. Kdo se ozve, se ozve.  

Jak můžete vidět na stránkách http://www.csaaa.eu, pomalu se naplňují.  

V oddíle „Pro zájemce“ http://www.csaaa.eu/zajem.htm je ke stažení Přihláška, pokud 
chcete vyplňte ji a elektronicky zašlete.  

Poslední čl. příspěvek byl 120 Kč/rok. Nový čl. př. teprve projednáme podle skutečných 
potřeb a bude se vybírat v hotovosti na Kongresu. Je na zvážení varianta dobrovolné 
výše, do 100 Kč/rok. 

Tím se dostáváme k jednání „Kongresu“ – ten se bude konat v sobotu 7.11.2009 
v Praze na obvyklém místě, u příležitosti semináře psychotroniků.  

Do té doby musíme projednat Program (dosavadní na 
http://www.csaaa.eu/program_1.htm) a tomu odpovídající úpravy Stanov, které po 
schválení kongresem předložíme správním orgánům.  

Jsou dvě možnosti : buď dělat úpravy ve stávajících Stanovách 
http://www.csaaa.eu/stanovy.htm, které však neodpovídají současným podmínkám, 
nebo udělat Stanovy úplně nové, a to velice jednoduché.  

Především se musí opravit adresa – dosavadní je už v uzavřeném Domě kovoprůmyslu 
– na novou, která by byla v Plzni, totožná s KPUFO. 

V dosavadní diskusi s Vámi se rýsuje záměr, skutečně úzce zaměřit program na 
archeoastronautiku, tedy historii a archeologii, tak, aby nezasahovala do sfér, kterou řeší 
jiné spolky, nesuploval něco, co už funguje jinde a jinak. Důraz v činnosti by měl být styk 
se zahraničím a především s AAS, jehož bychom mohli být členem. (Tak je to i napsáno 
v původních dokumentech, ale nikdy k tomu nedošlo?) Tím bychom dostávali časopis, a 
pro členy ČsAAA by byl ke stažení v el. podobě. 

Jaké tedy budou další záměry ?  

Vše záleží na tom, jak se nám podaří promyslet další fungování, zda se ujme nebo ne. 
V každém případě další akce by se konala v sobotu 15.5.2010 u příležitosti 20. výročí 
vzniku ČsAAA, jako další „kongres“, který bude zároveň odborným seminářem. Tam se 
ukáže a rozhodne, zda resuscitace byla úspěšná či nikoli a jaký bude další postup.   

Těším se na Vaše názory 



 
Aktuality  
 
 
Překvapující je Program muzejního kina v Technickém muzeu v Brně na Duben 2010:  
Příchozí z hvězd. O možných návštěvách mimozemských civilizací. Důkazy nám 
nabídne nový vědní obor Archeoastronautika.   
http://www.technicalmuseum.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Ite
mid=9  
 
Erich von Daniken:  
http://ld.johanesville.net/odkazy/daniken-erich-von  
 
Lidé, které zajímá archeoastronautika :  
http://profil.lide.cz/profile.fcgi?akce=profile&auth=&user=POPGAR  
http://patriot.bloguje.cz/284879-kdo-je-sirpetr-.php  
 
Co se o nás píše ?  

Chvátal : Pan F. H. mne vyhledal sám na podzim v roce 1992. Bylo to nějakou dobu 
poté co ukončila svou činnost tehdejší Československá Archeoastronautická Asociace ve 
své původní podobě. Byl jsem jejím zakládajícím členem a v podstatě jsem byl rád, že se 
tak stalo. Z tohoto rozpadu se pak zrodily jiné podobné instituce z nichž mnohé fungují 
dodnes. Někdy na konci září mi zavolal dotyčný člověk poprvé s tím, zda jsem ten 
Chvátal z „Čs.AAA“. (http://www.cez-okno.net/clanok/kosmicky-konflikt-4 
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