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Program 

1) Úvod, uvítání, představení všech  
2) Zpráva o obnovení ČsAAA a dalších úkolech   

3) Projednání návrhu Programu a Stanov  
4) Diskuse  

5) Volby Rady ČsAAA 
6) Schválení usnesení 

7) Referáty a prezentace 
8) Závěr  

Zpráva o obnovení ČsAAA  

a dalších úkolech 

Československá archeoastronautická asociace vznikla 12. května 1990. 

Byla to první organizace, která shromažďovala všechny, kdo se zajímali o 
nevyjasněné otázky – od dávné astronautiky, přes UFO, psychotroniku až 

po historické záhady, ale i kreacionismus, kryptozoologii.  

Prvotní cíle byly především informační a osvětové. Byla potřeba a také 
chuť otevřeně vyznávat společné myšlenky, sdružovat lidi se společnými 

zájmy.    

Každé hnutí prochází svým vývojem – od počáteční euforie 

k pragmatické činnosti. Různé směry si tříbily svoje zájmy a logicky se 
odtahovaly od celku. V různých otázkách také docházelo k názorovým 

diferenciacím – od nekritického přijímání všeho záhadného až po 
skeptickou opatrnost. Tyto procesy tehdejší vedení nebylo schopné 

zvládnout, navíc vzniklo pokušení zneužít tuto organizaci pro úzce osobní 
zájmy a cíle, zviditelnit se a připravit si dráhu a pověst českých Danikenů. 

To vše na úkor nadšení a nezištné pomoci stovek nadšenců. Na vrcholu 
měla ČsAAA přes 600 členů. To vše bylo velmi brzy odhaleno a nemožnost 

prosadit změny se stávajícím vedením vedlo k rozpadu a atomizaci hnutí.  

Krajské pobočky, pokud existovaly, se postupně rozpadaly, pouze 

plzeňští členové založili Klub psychotroniky a UFO, o.s., který se postupně 
rozrostl na celostátní sdružení a soustředil do svých řad většinu tehdejších 

členů.  

Na fungování ČsAAA se tak zapomnělo. Přesto však dodnes existuje, 
nebyl nikdo, kdo by ji zrušil.  

Z ČsAAA vyšly mnohé osobnosti do badatelského světa, spisovatelé  – 
jmenujme jen Zdeňka Ministra, Jitku Lenkovou, Jaromíra Jindru, Petra 

Vokáče, Ivana Mackerleho, Vladimíra Šišku, Ladislava Lenka a další.  



Po zjištění, že ČsAAA stále právně existuje, začíná pokus o její oživení. 

Vždyť příští rok to bude už 20 let, co ČsAAA vznikla.  

Nyní, když došlo k oddělení jiných směrů a témat od 

archeoastronautiky, bude úlohou ČsAAA zaměřit se úzce na tuto oblast, 
tedy na historii a archeologii, tak, aby nezasahovala do sfér, kterou řeší 

jiné spolky, nesuplovala něco, co už funguje jinde a jinak. Důraz v činnosti 
by měl být styk se zahraničím a především s mezinárodní Ancient 

Astronaut Societty, jehož bychom mohli být členem. Tak to bylo i původně 
i v plánu původní ČsAAA, ale z neznámých důvodů k tomu nikdy nedošlo. 

Proč?  

Rýsují se zatím dva směry zájmu – jednak na zahraniční otázky a 

druhý na domácí problémy. Ne všechny záhady jsou daleko a nedostupné. 
Jedna z evropských záhad jsou jak megality, tak třeba tzv. maltské koleje. 

Už před časem byla soustředěna i domácí témata, která mohou souviset 
s dávnými kontakty – ať už to je otázka vltavínů, nálezy ryzích železných 

předmětů v Chocni a sekyrky v Liberci, přes zprávy z kronik a literatury, 
nebo malby podivných postav na kostele v Klášterci nad Orlicí. Obdrželi 

jsme také soupisy anomálních atmosférických jevů a UFO z ruských kronik 
od 9. století n.l. a porovnáme je s našimi záznamy.   

Myšlenky archeoastronautiky jsou stále velmi populární a na ČsAAA se 
rozhodně nezapomnělo. Danikenovy knihy patří stále k dobře prodávaným 

a náš Ludvík Souček patří svými „Tušeními“ ke klasice.  

Nová ČsAAA se však bude muset poučit z předchozích nezdarů a 
zajistit, aby plnila své poslání, byla užitečná svým členům a vedla k reálné 

badatelské činnosti.  

Nová ČsAAA se bude opírat o zavedené organizace, především KPUFO. 

Musí si vybírat sféru své činnosti tak, aby vyplnila mezeru v chodu jiných 
organizací.   

Nebudeme činit žádné bombastické akce, ani hromadný nábor členů. 

Budeme nadále pomalu a trpělivě soustřeďovat informace o našich 
zájmových sférách a získávat skutečné zájemce. Budeme vydávat pro své 

členy elektronický Informační bulletin, pro naše účely lze využít 
internetové stránky ČsAAA, KPUFO a tištěný časopis ZAZ.  

Ke 20. výročí vzniku naší asociace by bylo dobré uspořádat další 
celodenní seminář pro členy i veřejnost, a to 15.května 2010.  

Další kongres by se konal za rok, 6.11.2010.  

    

 



Program Československé archeoastronautické asociace,  

schválený Kongresem dne 7.11.2009 

1) v badatelské oblasti 

 vymezit základní metodologický přístup k archeoastronautické 

problematice v ČR  
 vytvořit přehled možných stop dávné astronautiky v ČR, přehled 

konkrétních nálezů a problémů.  

 soustřeďovat názory a interpretace na jednotlivé nálezy, a přitom aktivně 
vyhledávat další otázky. Nevyhýbat se odlišným ani kritickým názorům.  

 vedle hmotných nálezů analyzovat i duchovní plody kultury – mýty, 
pověsti, atd. ve světle archeoastronautiky  

 podílet se na dokumentaci a prověřování dalších sporných historických a 

archeologických otázek v ČR  
 inspirovat badatele v okolních zemích, zejména ve státech Evropské unie a 

východní Evropy, k vytvoření přehled možných stop dávné astronautiky a 
organizovat diskusi k vzájemnému porovnání jednotlivých bodů.  

 ve spolupráci s dalšími spolky u nás i v zahraničí analyzovat případy UFO a 

AAJ v minulosti (do vzniku vzduchoplavby), porovnávat je se zahraničními 
přehledy.  

 registrovat archeoastronautické teorie a nálezy v Evropě a zbytku světa  

2) v organizační oblasti 

 rozvíjet konkrétně zaměřenou spolupráci s fungujícími spolky v ČR k plnění 
těchto cílů. Spolupráci organizovat tak, aby nedocházelo k suplování jejich 

činnosti a zasahování do jejich chodu  
 rozvinout spolupráci s badateli v ČR, stojícími mimo spolky, působící např. 

na internetu aj. 

 za pomoci médií, hlavně badatelských časopisů a podobně zaměřených 
internetových serverů informovat veřejnost a získávat další 

spolupracovníky. 
 snažit se o trvalý kontakt a výměnu názorů se zahraničními badateli  
 stát se součástí archeoastronautického hnutí (vstup do AAS, 

zprostředkování členům informace z této organizace, především časopis). 
 vytvoření soupisu literatury  

 využití fungujících struktur a médií k propagaci archeoastronautiky 

 

 

 

 



Hospodaření 

Je třeba sdělit, že neznáme předchozí hospodaření ČsAAA, které bylo 
také jednou z příčin jeho rozpadu, a také nás to již nyní nezajímá. S tím 

nemáme už nic společného. 

Naše hospodaření bude průhledné a transparentní. Dosavadní výdaje 

byly pouze za zřízení domény CSAAA.EU a poštovné.  

Aby mohlo dojít k obnově ČsAAA, je nutné splnit povinnosti členů, 
především i členské příspěvky. Poslední čl. příspěvek byl ve výši 120 

Kč/rok. Na další období však navrhujeme čl. příspěvky ve výši 80 Kč/rok.  

Zatím také nenavrhujeme zřízení bankovního účtu, dokud nenaroste 

počet členů nad 50 členů.  

Rozpočet     název operace Pokladna BÚ 

Zůstatek      Kč Kč 

Příjmy: Čl. příspěvky 1200 Kč Kč 

Výdaje:  Vedení webstránek  -226 Kč Kč 

Výdaje:  Přihláška do AAS -1000 Kč Kč 

Výdaje:  Dr. výdaje, pošt. -500 Kč Kč 

Celkem    Kč  Kč 

Usnesení kongresu Čs.AAA,  

konaného dne 7.listopadu 2009 v Praze 

I.Kongres bere na vědomí:   

1. Zpráva o plnění programu ČsAAA a výhledu na další období   

2. Zprávu o hospodaření  

II.Kongres schvaluje:   

1. Rozpočet ČsAAA na r.2010 

III.Kongres volí: 

 1. Radu asociace ve složení : Cihla Václav, Čermák Libor, Klenovec René, 

Lenk Ladislav, Lenková Jitka, Mackerle Ivan, Purkrt Josef, Šafařík Luboš, Šiška 
Vladimír 

jako vrcholný výkonný orgán asociace, kdy všichni navržení kandidáti obdrželi 

potřebnou nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.  

V Praze dne 7. listopadu 2009 



Stanovy Československé archeoastronautické asociace 

Čl. 1 
Název a sídlo 

Název: Československá archeoastronautická asociace (dále jen 
„Asociace“) 

Sídlo: Plzeň, Borská 19, CZ 320 22  

Čl. 2 
Statut 

asociace 

1. Asociace je dobrovolné, nezávislé sdružení, které sdružuje 
členy na základě společného zájmu. 
2. Asociace je právnickou osobou. 

Čl. 3 
Cíl činnosti 

asociace 

1. Cílem Asociace je shromažďovat, analyzovat a zpracovávat 
sporné otázky vývoje lidské civilizace se zvláštním zřetelem na 

historii, archeologii, etnografii a další vědní obory, které mohou 
k jejich objasňování přispět a rozvíjet teoreticko-filozofické 

koncepce archeoastronautiky.  
2. asociace se hlásí k mezinárodnímu archeoastronautickému 
hnutí a proto navazuje a rozvíjí mezinárodní styky a 

spolupráci.  

Čl. 4 
Členství 

1. Členem Asociace mohou být fyzické osoby starší 15 let a 
právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli Asociace. 
2. O přijetí za člena Asociace rozhoduje na základě písemné 

přihlášky Rada Asociace. 
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena. 

4. Členství zaniká: 
a) vystoupením člena písemným oznámením Radě, 
b) úmrtím člena, 

c) u právnické osoby jejím zrušením, 
d) zrušením členství na základě rozhodnutí Kongresu, 

e) zánikem Asociace. 
5. Dokladem členství je průkaz, vydaný Radou Asociace.  

Čl. 5 
Práva a 

povinnosti 
členů 

1. Člen Asociace má právo: 
a) účastnit se jednání Kongresu 

b) volit orgány Asociace, 
c) být volen do orgánů Asociace, 
d) obracet se na orgány Asociace s podněty a stížnostmi a 

žádat o jejich vyjádření, 
2. Člen má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy Asociace, 
b) podílet se na plnění cílů Asociace, 
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Asociace, 

d) platit členské příspěvky ve výši stanovené Kongresem, 
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno 

Asociace. 

Čl. 6 

Orgány 
asociace 

Orgány asociace jsou: 

a) Kongres 
b) Rada Asociace 

c) předseda 
d) sekce 



e) revizor 

Čl. 7 
Kongres 

1. Kongres je nejvyšším orgánem Asociace. 
2. Kongres tvoří všichni členové Asociace. 

3. Kongres svolává Asociace podle potřeby, nejméně však 
jednou ročně. Rada svolá Kongres vždy, když o to požádá 
nejméně polovina členů Asociace. 

4. Kongres: 
a) rozhoduje o změnách stanov Asociace, 

b) schvaluje úkoly Asociace pro příslušné období, výroční 
zprávu Asociace, rozpočet a roční závěrku hospodaření, 
c) volí členy Rady Asociace a revizora 

d) rozhoduje o počtu členů Rady Asociace, 
e) rozhoduje o zrušení členství na základě neplnění Stanov 

f) rozhoduje o zrušení Asociace. 
5. Kongres je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční 

většina všech členů. 
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. 
7. Kongres rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je 

přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných 
členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Asociace je 

přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů 
Asociace. 

Čl. 8 
Rada asociace 

1. Rada Asociace je výkonným orgánem Asociace, který za 
svou činnost odpovídá Kongresu. Rada řídí činnost Asociace v 
období mezi zasedáními Kongresu. 

2. Členství v Radě vzniká volbou na Kongresu na základě 
návrhu některého ze členů. 

3. Rada má nejméně 3 členy. Skládá se z předsedy, 
místopředsedy, hospodáře, tiskového mluvčího a vedoucích 

sekcí. 
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti 
místopředseda, nejméně 3 x ročně. 

5. Rada zejména: 
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, 

b) koordinuje činnost Asociace, 
c) svolává Kongres, 
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Kongresu, 

e) rozhoduje o přijetí za člena Asociace, 
f) ustavuje a rozpouští sekce.  

6. Předseda Rady zastupuje Asociaci navenek a jedná jejím 
jménem, příp. další člen rady jím pověřený 
7. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina 

všech jejích členů. 
8. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

9. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 
24 měsíců nesejde usnášeníschopný Kongres, přebírá jeho 
pravomoci Rada. 

Čl. 9 

Předseda 

1. Předseda naplňuje rozhodnutí Rady a zastupuje Asociaci 

navenek, jedná jejím jménem a rozhoduje o běžných 



záležitostech Asociace. Rozsah pravomocí předsedy stanoví 
Rada. 

2. Předsedu volí Rada Asociace. 
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, vedení 

účetní evidence a plynulý chod Asociace. 
4. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady Asociace. 

Čl. 10 
Sekce 

1. Počet sekcí se řídí zájmem členů Asociace o jednotlivé 
badatelské oblasti. Ustavuje i rozpouští je Kongres.  

2. V čele sekce stojí vedoucí, volený členy sekce. Je zároveň 
členem Rady. Za svoji činnost odpovídá Kongresu a Radě.  

Čl. 11 
Revizor 

1. Revizor je fyzická osoba, který působí jako kontrolní orgán 
Asociace. Je nezávislý na Radě, nesmí být jejím členem. Je 

volen Kongresem, kterému se také odpovídá.  
2. Revizor prověřuje finanční hospodaření Asociace, 
hospodárné využívání finančních prostředků, dodržování 

obecně závazných právních předpisů, Stanov a usnesení 
Kongresu ve veškeré činnosti Asociace. Je oprávněn požadovat 

od všech orgánů Asociace bezodkladné projednání otázek, 
které pokládá za naléhavé a nahlížet do všech záznamů, 
dokladů a ostatních materiálů Asociace a požadovat k nim 

příslušné vysvětlení.  
3. Každý člen má právo obrátit se na revizora ve všech věcech, 

týkajících se Asociace a jeho členů. Revizor je povinen věc 
prošetřit, žádat zjednání nápravy a informovat člena o 
výsledcích svých zjištění.  

Čl. 12 

Zásady 
hospodaření 

1. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 
b) členské příspěvky  
c) dotace a granty, 

2. Za hospodaření Asociace odpovídá Rada Asociace, která 
každoročně předkládá Kongresu zprávu o hospodaření, včetně 

účetní závěrky. 
3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu 
schváleného Kongresem. 

Čl. 13 

Zánik 
asociace 

1. Asociace zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným 
sdružením na základě rozhodnutí Kongresu, 
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra. 

2. Zaniká-li Asociace dobrovolným rozpuštěním, rozhodne 
současně Kongres o způsobu majetkového vypořádání. 

Čl. 14 
Závěrečná 

ustanovení 

1. Asociace se může jako právnická osoba stát členem jiných 
sdružení, pokud to stanovy těchto sdružení dovolují a pokud se 

pro členství vysloví Kongres.  

  Schváleno Kongresem ČsAAA 07.11.2009 

 


