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Sledujte KPUFO.CZ/PORTAL – je tam zahájena série článků s archeoastronautickou 
tématikou! Viz: http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2009091401  

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

Z ohlasů : 

O tyto oblasti které uvádíte a další podobné,přímo nebo nepřímo související otázky a 
hraniční jevy se již mnoho let zajímám nejen teoreticky,ale i v oblasti výzkumu atd. 
Navštěvuji různé akce, přednášky, semináře, školení, apod. Mám dotaz:  

Spadá tato vaše organizace přímo nebo nepřímo pod KPUFO, je jím řízená, 
podporovaná, organizačně nebo jinak ovlivňovaná nebo ovládaná či závislá, či jinak 
propojená? Je či není třeba nějakou součástí, odnoží KPUFO? Nebo je plně ve všem 
samostatná a nezávislá? 

Kolik činí roční členský příspěvek? 
Na základě těchto informací se rozhodnu o podání členské přihlášky, popř. doporučím 

členství i svým známým. 
Děkuji za odpověď, Milan Delinger. 
 
 
Tato organizace je samostatná.  
Jak je na stránkách uvedeno, KPUFO z ní původně vyšla (byla její plzeňskou pobočkou).  
Dnes ji tvoří právě pár starých členů ČsAAA - dnes sdružení v KPUFO, nebo jinde (např. 

FFC), nebo neorganizovaní nikde. 
Je jasné, že bez podpory KPUFO, její materiální a informační základny, se, alespoň v 

počátcích neobejde. Také setkání se bude konat v prostorech díky KPUFO.  
Máte s tím nějaký problém ?  
Je třeba si uvědomit, že KPUFO má zájem na existenci a fungování této organizace, na 

spolupráci s ní a předá jí určitou sféru fungování, a ČsAAA bude hledat své místo tak, aby 
se zájmy nekřížily.   

Čl. příspěvek zatím není určen, i o tom se povedou diskuse.  
Martin Toth 
 
 
Dobrý den. 
Návrh programu je dle mého názoru vcelku dobrý, je možno jej dle potřeby a dalších 

doplňujících ohlasů a připomínek akceptovat. 
Můj dotaz směřuje k příbuznému tématu. Jaký je vztah ČsAAA k exopolitice? V 

mnohém má stejné nebo přinejmenším podobné výchozí body, představy, názory ale v 
jistém smyslu a ohledu i cíle, a to nejen v oblasti výzkumu a interpelace uvedených 
oblastí. Uvažuje se eventuelně o nějaký druh spolupráce či v něčem odborném 
o propojení a užších kontaktech? Není tato oblast odsuzována, zpochybňována a 
znevažována, jako např. od KPUFO? 

Děkuji, s pozdravem M.Delinger   
 
Vážený pane,  
vztah k jakémukoli směru může být jen takový, jak tento směr bude inspirovat k 

naplňování naší činnosti. ČsAAA se nemůže zříkat spolupráce s jakýmkoliv směrem nebo 
badatelem, pokud o to bude mít někdo zájem.  



Nevím nic o tom, že by tato oblast byla od KPUFO odsuzována,zpochybňována a 
znevažována. Pokud máte takové informace, poskytněte nám je.  

Díky, Martin Toth  
 
Máte-li jiné názory a otázky, pište.  
 
Pište náměty a návrhy.  

 
Aktuality  
 
Historie, vesmír, mimozemšťané - http://mimomat.blog.cz/0703/dukazi  
 
 
 
Antikvariát 
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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 
 
UFO, únosy atd. – dokument - National Geographic (45 min.) - s českými titulky – 1 DVD 
– 30 Kč    
 
Agrosymboly – dokument National Geographic (45 min.), s českými titulky – 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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