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Zpráva o plnění programu
Československé archeoastronautické asociace
a výhled na další období
ČsAAA po létech odmlky začala rozvíjet novou činnost a i když se zdálo, že její
činnost splyne se zavedenými spolky, především KPUFO, pod jejímž patronátem
působí, nestalo se tak.
Obnova ČsAAA aktivizovala staré ale i nové zájemce o archeoastronautiku a
během uplynulého necelého roku od obnovujícího kongresu 7.11.2009 vstoupilo
do ní 40 členů a předpokládáme, že počet bude ještě pomalu narůstat tempem
1-2 členy za měsíc. Pokud by počet přesáhl 100 členů, museli bychom přijmout
odpovídající úpravy v řízení a fungování ČsAAA, diferencovat mezi členy (řádní,
korespondenční), a to vše formou úpravy Stanov.
V květnu 2010 jsme oslavili nejen naše 20. leté výročí, ale prakticky celého
záhadologického hnutí. Došlo k propagaci naší činnosti v tisku, na internetu i na
veřejných akcích. Členové obdrželi CD s mnoha poučnými a zajímavými
materiály.
V badatelské oblasti pokračuje zpracovávání archivních materiálů a jejich
postupná digitalizace a uveřejňování. Nelze však stále žít z archivních materiálů.
Doba pokročila a vývoj bádání se nezastavil. Jsme rádi, že vyrůstá nová
generace badatelů, bez kterých by obor měl značné problémy.
Pro získání přehledu o zahraničních otázkách a stavu bádání v zahraničí jsme se
stali členy AAS a dostáváme jejich časopis Sagenheite Zeit. Zatím stagnuje lepší
využití těchto zahraničních aktuálních zdrojů, i když výbor dělá maximum, aby
členům tyto zdroje zpřístupnil. Je na každém, aby si tyto zdroje vyhledal a za
pomoci elektronických nástrojů a jazykových znalostí si informace zpracoval.
Jsou ale i další zahraniční zdroje, ve kterých musíme trvale hledat inspiraci a
zajímavé podněty.

V dalším období musíme aktivně vyhledávat další badatele v naší oblasti, jejich
zajímavé myšlenky a náměty a informovat je o naší existenci a možnostech,
které jim organizace poskytuje. A není toho málo, co můžeme badatelům
nabídnout.
Budeme podporovat publikující badatele a hledat možnosti k vydávání jejich
knih a článků.
Důraz v naší činnosti bude vždy na konkrétní bádání. Teprve tehdy, když
budeme mít co sdělit, můžeme publikovat nebo organizovat setkání a vystupovat
na nich. Takové akce nesmí být samoúčelné a nelze na nich stále omílat staré, a
mnohdy už překonané otázky.

Další kongres bude konat za rok, v říjnu - listopadu 2011.

Hospodaření

Naše hospodaření bude průhledné a transparentní.
Příjmy – čl. příspěvky 43 členů, dosavadní výdaje byly pouze za vstup do AAS
a jeho časopis, udržování domény CSAAA.EU, poštovné a kancelářské potřeby
(CD).
Čl. příspěvky navrhujeme zachovat v dosavadní výši 120 Kč/rok.
Zatím také nenavrhujeme zřízení bankovního účtu, dokud nenaroste počet
členů nad 100 členů.

Příjem
Výdaje

Zpráva o stavu hospodaření ČsAAA za rok 2009
Účetní uzávěrka ke dni 31.12.2009
pokladna
Stav k 1.1.2009
0,00 Kč
čl. příspěvky 2009
2 080,00 Kč
Celkem příjem
2 080,00 Kč 2 080,00 Kč
drobné výdaje
100,00 Kč
cestovné
0,00 Kč
služby
0,00 Kč
poštovné
70,00 Kč
Celkem výdaje
170,00 Kč
170,00 Kč
Stav celkem k 31.12.2009
1 910,00 Kč
Hospodářský výsledek bez předcházejícího
roku
1 910,00 Kč
Hospodářský výsledek celkem
1 910,00 Kč

BÚ
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

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

Usnesení kongresu Čs.AAA,
konaného dne 6.listopadu 2010 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.2011
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 6. listopadu 2010

Stanovy Československé archeoastronautické asociace
Čl. 1
Název a sídlo
Čl. 2
Statut
asociace
Čl. 3
Cíl činnosti
asociace

Název: Československá archeoastronautická asociace (dále jen
„Asociace“)
Sídlo: Plzeň, Borská 19, CZ 320 22
1. Asociace je dobrovolné, nezávislé sdružení, které sdružuje
členy na základě společného zájmu.
2. Asociace je právnickou osobou.
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

Čl. 14
Závěrečná
ustanovení

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.
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

