
  

Informa ční bulletin  
ČsAAA 25.02.2009 

Vážení přátelé, kolegové,  

nově obnovená ČsAAA se stala členem A.A.S. (http://ancientastronautsociety.com/) 
Došlé dopisy a časopis Sagenheite Zeiten se skenuje a bude k dispozici členům 
v elektronické podobě tak, aby se mohly použít internetové překladače.    

Připravovaná schůzka výboru ČsAAA 13.3.2010 se rozrůstá do širší porady členů 
vedení záhadologických spolků.  

K dnešnímu dni má ČsAAA 26 členů.  

K 20. výročí ČsAAA připravujeme k vydání CD. Kromě časopisů bude obsahovat nové 
články a materiály s AA tématikou, ale i zajímavé prezentace, celé knihy i filmy.  

Akce  

Turné Ericha von Danikena v ČR a SR 

V dubnu 2010, v předvečer svých 75. narozenin, k nám opět přijede Erich von Däniken. 
Během svého turné vystoupí na Slovensku a v České republice, tentokrát se dvěma 
přednáškami: „Nevyřešené záhady minulosti“ a „Tajemný Egypt“.  

Předprodej vstupenek do Jihlavy bude zahájen 9.2., do Brna nejpozději do 15.2. 

Čtvrtek 8.4.2010 – 19.00 hod. Bratislava, Dom odborov - ISTROPOLIS, Trnavské Mýto 1 
- Přednáška „Nevyřešené záhady minulosti“ 

Předprodej vstupenek: Síť TICKETPORTAL, www.ticketportal.sk, ISTROPOLIS Bratislava – 
pokladna Teatro Wüstenrot, tel: +421 250 228 740, Cena: € 10,15,20 / 301, 452, 602 
Sk 

Pátek 9.4.2010 – 19.00 hod. Trenčín, Posádkový klub Trenčín (bývalý Dom armády), 
Hviezdoslavova 16, Přednáška „Nevyřešené záhady minulosti“. Předprodej vstupenek: Síť 
TICKETPORTAL, www.ticketportal.sk, KIC Trenčín, Sládkovičova 1, www.visittrencin.sk 
tel: +421 32 161 86. Cena: € 15 / 452 Sk 

Sobota 10.4.2010 – 18.00 hod. Brno, OREA Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Přednáška 
„Tajemný Egypt“. Předprodej vstupenek bude zahájen do 15.2.2010, Síť TICKETPORTAL, 
www.ticketportal.cz, Brno: BKC, Běhounská 17, tel. 542 210 863, a další prodejní místa. 
Cena: 290, 350, 450 Kč 

Neděle 11.4.2010 – 16.00 hod. Jihlava, DKO, Tolstého 2. Přednáška „Nevyřešené záhady 
minulosti“, Předprodej vstupenek bude zahájen 9.2.2010, DKO Jihlava, Tolstého 2, 
www.dko.cz, tel. 567 307 745, on-line u pořadatele - v kanceláři pořadatele: Aldea, 
Novotného lávka 5, Praha 1 (po předchozí domluvě). Cena: 350 Kč. Každá z obou 
přednášek potrvá 2 hodiny a bude provázena velkoplošnou projekcí s videosekvencemi, 
fotografiemi a počítačovými animacemi. Přednášky budou tlumočeny z němčiny do 
češtiny. Po přednášce se uskuteční autogramiáda. 



Napsali o nás  

O záhadách a mystériích s Jitkou Lenkovou  - http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-
2010010013  

Materiály ke studiu a diskuse  

Významnou myšlenkou, podporující myšlenky archeoastronautiky představují práce 
Chandra Wickramasinghe. (Zadejte toto jméno v Gogole a najdete podrobnosti)  

Lidé jsou mimozemšťany z dalekého vesmíru, soudí přední britský vědec - 
http://www.novinky.cz/koktejl/191046-lide-jsou-mimozemstany-z-dalekeho-vesmiru-
soudi-predni-britsky-vedec.html  

Zavlečení života z vesmíru - http://www.vesmirweb.net/clanek.php?id=36  

Putování s BBC: Posvátné město Machu Picchu opředené tajemstvím – Novinky.cz 
http://www.novinky.cz/cestovani/187237-putovani-s-bbc-posvatne-mesto-machu-
picchu-opredene-tajemstvim.html  

Čermák, L.: Podivuhodné znalosti dávných civilizací - 
http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/118498/Podivuhodne-znalosti-davnych-civilizaci.html  

 Čermák, L.: Starověké Řecko z hlediska archeoastronautiky - 
http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/116754/Staroveke-Recko-z-hlediska-
archeoastronautiky.html  
 
Čermák, Libor: Starověký Řím z pohledu archeoastronautiky - 
http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/119540/Staroveky-Rim-z-pohledu-
archeoastronautiky.html 

Dělníci na stavbě egyptských pyramid nebyli otroky http://www.novinky.cz/veda-
skoly/188941-delnici-na-stavbe-egyptskych-pyramid-nebyli-otroky.html - asi se našly 
pracovní smlouvy nebo Dohody o provedení práce ?  

Líška, Vladimír: Manipulácia historie - 
http://vladimirliska.blog.sme.sk/c/219263/Manipulacia-historie.html  

Série článků s archeoastronautickou tématikou! Viz: 
http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2009091401.    

Na Facebooku je založeno diskusní fórum  

ČsAAA - 
http://www.facebook.com/inbox/?folder=[fb]messages&page=1&tid=1092235845877#/
group.php?gid=196525278823&ref=mf  

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