
 

Informa ční bulletin  
ČsAAA 

08.10.2009 

 

Organizační otázky 

Sledujte KPUFO.CZ/PORTAL – je tam zahájena série článků s archeoastronautickou 
tématikou! Viz: http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2009091401. 
Zajímavá diskuse se tam rozvinula ohledně sloupu v Dillí.   

Na našich stránkách csaaa.eu přibyly skeny dalšího časopisu AAA. 

Stále očekáváme jakékoli připomínky k programu a ke Stanovám. Na dohodnutí 
konečné verze máme přesně měsíc. Pokud jste ještě tak neučinili, zašlete přihlášku a foto 
na průkaz.  

Na Facebooku je založeno diskusní fórum Archeoastronautické zajímavosti v Česku  
http://www.facebook.com/home.php?#/topic.php?uid=134845466524&topic=11283 
v rámci České záhadologie.  

Kolega Václav Cihla poskytl rozhovor o obnovující se ČsAAA týdeníku Spirit.  

Máte-li jiné názory a otázky, pište náměty a návrhy.  

Návrh Programu Kongresu ČsAAA 

Úvod, zahájení 

Představení všech členů, o zájmech a představách fungování  

Zpráva o obnově ČsAAA, možnostech a perspektivách  

Diskuse  

– projednání konečné verze Programu a Stanov 
– diskuse o činnosti 
– návrh usnesení 

Volby  

- schválení Usnesení,  
- Programu a Stanov  
- Rady  

Odborné přednášky a prezentace (přihlašte je) 

Máte-li k programu návrhy a připomínky, napište.  

 



Jak nás vidí Sisyfos 

Astronauti archaičtí 

Představa o Mimozemšťanech (viz také Mimozemšťané a Únosy lidí mimozemšťany) a 
jejich současných i minulých kontaktech s lidmi na Zemi je běžnou součástí science 
fiction literatury. Někteří autoři se však domnívají, že je možno nalézt objektivní 
archeologické nebo historiografické doklady pro názor, že v minulosti na Zem přilétli z 
jiného vesmírného tělesa astronauti, že obývali dočasně Zemi a že některé své 
zkušenosti předali pozemšťanům. Podle některých autorů ovlivnili astronauti nejstarší 
zemské civilizace nebo dokonce předali pozemské populaci vedle svých schopností a 
kultury i své geny, a jen proto se prý mohla rozvinout civilizace. Nejvýznamnějším 
autorem v této oblasti je Erich von Däniken, u nás to byl Ludvík Souček s řadou knih, 
např. Tušení stínu aj. V současnosti existuje řada takových „badatelů“ a jejich sdružení, a 
objevují se stále nové publikace s „doklady“ o přítomnosti mimozemšťanů na Zemi v 
minulosti. Vše, co archeologie zatím plně nevysvětlila, se může stát dokladem návštěvy 
archeastronautů. Takovými důkazy měla být zeď v Baalbeku, různé monolity a menhiry, 
orientace a rozměry pyramid, nálezy různých neobvyklých předmětů, např. baterií. 
Dokladem návštěvy Mimozemšťanů mají být také schopnosti starých národů, Asyřanů 
nebo Egypťanů, které údajně nemohly získat jiným způsobem, než že jim byly předány 
jinou, vyspělejší civilizací. Je tak popírán přirozený evoluční vznik lidské kultury a 
civilizace. Od této oblasti je nutno odlišit dnešní návštěvy Mimozemšťanů a kontakty s 
nimi, třeba s Plejáďany, se kterými v České republice dlouhodobě „komunikuje“ pan 
Benda. V tomto posledním případě jde možná jen o více nebo méně vtipnou recesi, nebo 
i patologické poblouznění, z jiného hlediska spíše o obtěžující spamy (viz Plejáďané).  

Hodnocení: V řadě případů jde nesporně jen o science-fiction, která je však nabízena 
a bohužel často i chápána jako výsledek vědeckého bádání nebo jako literatura faktu. 
Protože vždy budou některá fakta z prehistorie lidstva nevysvětlitelná, je budoucnost 
archeastronautů v literatuře zajištěna. Některé argumenty, které Däniken a jiní autoři 
přinášejí, jsou pouhým mýtem, jiné omylem, chybnou interpretací (viz Nazca planina), 
jiné zřejmým a prokázaným podvodem, některé představují archeologicky dosud 
neobjasněný prvek. Některé názory těchto autorů mohou být ovšem inspirací pro hlubší a 
podrobnější výzkum a mohou tak přispět k objasnění původu a významu některých 
staveb nebo schopností starých národů. Nejcennějším rozborem a kritikou Dänikenových 
publikací je „Podvržené poselství bohů“ Ronalda Storyho nebo skeptické www stránky. 
 
Odkazy: Fleissig J.: Zázraky a podvody. Bohemia, Praha 1995, Mornstein V: Utopený 
Archimedes. Story R.: Podvržené poselství Bohů. Panorama, Praha 1982 

http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=118
9075215&heslo=Astronauti%20archaičtí  

Aktuality  

Archeologové objevili Modré Stonehenge, poslední díl dávného komplexu - 
http://www.novinky.cz/veda-skoly/180972-archeologove-objevili-modre-stonehenge-
posledni-dil-davneho-komplexu.html  

Megality na Maltě: starší než egyptské pyramidy 
 - http://www.tyden.cz/rubriky/cestovani/unesco-vita-stepanka/megality-na-malte-

starsi-nez-egyptske-pyramidy_129572.htm  
 
 
 
 



Antikvariát 
 

Kol. aut. 
UFO – 

Nezodpovězené 
otazníky  

 
REDIT 
Praha  1991 

brož. 
65 s. 

35 
Kč 

Kol. aut. 
Železo 

přichází z hvězd  

Sci-fi 
povídky čs. 
Autorů (L. 
Souček) 

MF Praha  1983 
Váz. 

280 s. 
50 

Kč 

Kol. aut. 
Lidé ze 

souhvězdí Lva 

Sci-fi 
povídky čs. 

Autorů   
MF Praha  1983 

Váz. 
310 s. 

50 
Kč 

Kukal, Z. – 
Malina J.: 

Soumrak 
kouzelníků  

 
Praha, 

Horizont  
1987 

Brož. 
205 s.  

25 
Kč 

Dilov, Ljuben:  
Ještě jednou o 

delfínech  Sci-fi 
Lid. 

Nakl.,  
česky 

Praha 
1980 

Brož.   
185 s. 

30 
Kč 

+ poštovné 20-25 kč 

Archiv DVD – CD KPUFO  
 
Velikonoční ostrov, Tajné zbraně Třetí říše, Výprava za draky, Jsou to doopravdy 

duchové? SHC 1 : Filmy National Geographic (po 45 min.), S českými titulky (X26) – 1 
DVD - 30 Kč  

 
Noemova archa, Mýty, mystéria, mysticismus (ČT 2), česky (X17) – 1 DVD - 30 Kč 
 
Golem, Archa úmluvy, Egypt, mazda – dokumenty ze seriálu – Mýty, mystéria, 

mysticismus (ČT 2), česky (X18) – 1 DVD - 30 Kč 
 
Vzpomínky na budoucnost -  Poselství bohů - Filmy na motivy knih E. von Danikena, 

česky – 2 DVD x 20 Kč (i jednotlivě)    
 
Nadpřirozené jevy ve světle vědy 1-11 dílů ČT 2, česky – formát AVI - 5 CD x 25 Kč 

(jen vcelku – 125 Kč)  
 
2012 - Soudný den (film – česky) *.AVI 1:25 hod. * Nostradamus 2012 - Konec světa 

(dok. film – česky) *.AVI 1:25 hod. * Velké záhady - Zrození Armagedonu (dok. film – 
slovensky) *.AVI 0:25 hod.  * Dešifrování minulosti 2012 (1-5 dílů) - dok. film – angl., 
české titulky *.AVI po 0:10 h. * Šifra Mistra Leonarda (film – česky) *.AVI 2:22 hod. * 
Outlander (sci-fi film - angl.) *.AVI 1:55 hod. * Žena ve vodě (sci-fi film – česky) *.AVI 
1:45 hod. – 1 DVD – 40 Kč 

 
+ poštovné (20 – 25 Kč).  
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